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 چکیده:

شورهاست و عکس ک فرایند مهم در اکثر ک العمل  مهاجرت داخلی ی
رابري عواملی نظیر ناب ه  سبت ب اي، ناکامی  هاي اقتصادي منطقه مردم ن

سیاري از جنبه عدم رضایت در ب عی و  دگی را منعکس می اجتما  کند. هاي زن
ز ستان خوزستان ا سه با  1375-95جایی جمعیت در دوره  نظر جابه ا در مقای

ستانسایر  شور، با تغییرات عمده ا ستان  هاي ک که بعد از ا رو بوده بطوری اي روب
شترین درصد مهاجران خارج  شته است.  تهران بی شرو با شده را دا مقاله پی

ه  ستان خوزستان ب ر بر احتمال مهاجرت از ا عوامل فردي مؤث هدف شناخت 
شور انجام  ر نقاط ک پژوهش، کار رفته در این  شده است. روش تحقیق به سای

ها  باشد. یافته می 1395هاي خام دو درصد سرشماري سال  تحلیل ثانویه داده
شان داد متغیرهاي سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت سواد و مدرك  ن

ر احتمال مهاجرت تأثیر می د.  تحصیلی ب سر، افراد گذارن زنان، افراد داراي هم
شته د، بی باسواد و افرادي که مدرك تحصیلی باالتري دا شترین تعداد ان

شکیل می د. در بین  مهاجران را ت ودن شتر مهاجران جوانان ب دهند. همچنین بی
ز  شترین دریافتی مهاجر را ا مهاجرین خارج شده، اصفهان و تهران بی

شتند.  خوزستان دا
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 و طرح مسأله دمهمق
عنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت، سبب تحوالت جمعیتی،  جرت بهمها

تواند عالوه  گردد و به دلیل ماهیت خود می اجتماعی و اقتصادي مهمی در مبدأ و مقصد می
مدتی را نیز در تعداد و ساختار جمعیت  بر تغییرات درازمدت و طوالنی، آثار سریع و کوتاه

 Asfaw( هایی را در جمعیت تحت تأثیر خود به وجود آورد لایجاد کند و تعادل و عدم تعاد
& et al, 2010: 62( .ها از کشوري به کشور دیگر از  چگونگی مهاجرت تنها حجم و  نه

جایی جمعیت داخل یک کشور نیز  اهمیت زیادي برخوردار است، بلکه حرکات و جابه
و آبادانی و یا رکود و هاي زمانی، موجب عمران  کم در برخی از دوره تواند دست می

عنوان حرکت مردم از یک منطقه  این پدیده به ).Zanjani, 1999( ماندگی شود عقب
صورت دائمی و یا موقت  شود که ممکن است به اي دیگر شناخته می جغرافیایی به منطقه

یک  توسعه   حال ویژه در کشورهاي در مهاجرت به يپدیده ).Adewale, 2005: 5( باشد
تواند نتایج مثبت (نظیر کاهش  اجتماعی و داراي پیامدهاي متفاوتی است که می ي لهأمس

ها) و منفی (نظیر تراکم جمعیت، فرار مغزها و کاهش  اي و گسترش ایده نابرابري منطقه
 Mahmoudian and( توان اقتصادي مناطق مهاجرفرست) فراوانی را به دنبال داشته باشد

Ghasemi Ardehadi, 2013: 5.(  ،تمهاجرت عالوه بر تأثیرات کمی در رشد جمعی
توجهی در کیفیت جمعیت مناطق مبدأ و مقصد دارد؛ زیرا با مهاجرت نیروي   اثرات قابل

نیافتگی مناطق مهاجرفرست افزوده  انسانی (جوانان واقع در سن کار و فعالیت) بر توسعه
دهد و  هاجرپذیر قرار میشود و از سویی نیروي فعال و پرتحرك در اختیار مناطق م می

 ,Skeldon( گرداند نیافته را بیشتر می یافته و توسعه بدین ترتیب شکاف بین مناطق توسعه
2010.(  

گیري فردي است که از  در شرایط طبیعی و متعارف، مهاجرت نوعی انتخاب و تصمیم
ي  ساس چرخهپذیرد و ا هاي فرد تأثیر مستقیم می ها و نگرش ها، مهارت ها، توانایی ویژگی

هاي او در غلبه بر موانع  ي توانایی دهنده هاي مادي و معنوي هر فرد نشان زندگی و اندوخته
انسانی بیش از هر بعد دیگري خودنمایی  ي بین مفهوم سرمایه  این مهاجرت است. در

هاي مشخصی  انسانی مفهومی چندبعدي است که با استفاده از معرف ي کند. سرمایه می
انسانی ماهیت جمعیتی دارند  ي را عملیاتی کرد. برخی از متغیرهاي سرمایه توان آن می

همچون سن، جنس، وضعیت تأهل. برخی ماهیت آموزشی و مهارتی دارند نظیر تحصیالت 
طلبی و ... نیز ماهیت  ، استقالل و تخصص و تعدادي از متغیرها نظیر خطرپذیري

گیري فرد  طور انفرادي در تصمیم هم و یا بهشناختی دارند. این متغیرها در تعامل با روان
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 ي تحلیل ثانویه). Moshfegh, 2011: 138( براي مهاجرت و جابجایی نقش دارند
هاي سنجش و  دهد که روش هاي داخلی در کشور نشان می شده مهاجرت  مطالعات انجام

یباً ثابت هاي داخلی در ایران به چند سنجه که طی این چند سال تقر گیري مهاجرت اندازه
مهاجرت در  ي گیري کننده هاي اندازه ها و سنجه ترین شاخص شود. عمده اند محدود می بوده

هایی  شدگان و تحلیل میزانآمارهاي خام واردشدگان و خارج ي سهایران محدود به مقای
که   صورتی کوچی و میزان خالص مهاجرت بوده است. درکوچی و برونچون میزان درون

هاي داخلی است که تحت  ي بخش کوچکی از ابعاد مهاجرت دهنده فقط نشان ها این سنجه
هاي داخلی است؛ بنابراین شناخت جمعیت شناسانه ما از  عنوان شدت یا حجم مهاجرت

 ي هزمین هاي داخلی به دلیل عدم توسعه و بسط مفهومی و روشی در مهاجرت ي پدیده
گونه تالش در این زمینه  ه است و هرهاي جدي مواجهاي داخلی با خالء تحلیل مهاجرت

هاي داخلی تعالی  هاي مهاجرت تواند، بصیرت و دانش ما را از سطح، روند و مکانیسم می
  .بخشد

هاي گذشته به دلیل  دهد که استان خوزستان در دهه منابع آماري موجود نشان می
یوسته با نقل و تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی، پ

 ,Beyk Mohammadi and Mokhtari( انتقاالت شدید جمعیتی روبرو شده است
دهد در طول چهار سرشماري اخیر استان  روند مهاجرت بین استانی نشان می). 2003

شده را داشته است. همچنین  خوزستان بعد از استان تهران بیشترین درصد مهاجران خارج
دهد که این استان بیشترین خالص مهاجرت منفی را  می ها نشان خالص مهاجرت استان

، 1385ساله منتهی به سرشماري سال  10 يدر دوره ).Shahpari, 2017( داشته است
نفر جزء سه استان مهاجرفرست کشور به  -108209استان خوزستان با خالص مهاجرتی 

ن کشوري است. نسبت به جمعیت باالتر از میانگی  آید و خالص مهاجرتی آن شمار می
دهد این استان  نشان می 1390همچنین نتایج سرشماري عمومی مرکز آمار ایران در سال 

آید. نتایج  حساب می  فرست استان کشور بهنفر مهاجر -54530ا خالص مهاجرتی ب
نشان داد که استان خوزستان با خالص مهاجرتی  1395سرشماري مرکز آمار ایران در سال 

ترین استان کشور است. خالص مهاجرتی دوره همچنان مهاجرفرست نفر در این -79175
منفی در چند سال اخیر در رشد جمعیت، درصد جمعیت فعال، ساختار سنی و بعد خانوار 

 این استان تأثیر بسزاي داشته است. 
گیري  با توجه به این واقعیت که در شرایط طبیعی، مهاجرت یک انتخاب و تصمیم

خ به انتظارات و نیازهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی صورت فردي است که در پاس
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گیرد: بنابراین براي شناخت دقیق آثار و پیامدهاي مهاجرت و همچنین جریان  می
هاي مهاجرین الزم و  ریزي در این زمینه، شناخت ویژگی هاي داخلی و برنامه مهاجرت

مهاجرین (جمعیتی،  هاي رسد، دلیل این امر آن است که ویژگی ضروري به نظر می
اقتصادي و اجتماعی) تأثیر مستقیم و فراوانی در تغییرات اجتماعی و تحوالت اقتصادي 

توان برنامه و راهکار مناسبی براي  دارد و بدون در نظر گرفتن این مقوله نمی  جامعه
هایی که احتمال  آن منطقه فراهم کرد. همچنین اگر ما بتوانیم گروه ي پیشرفت و توسعه

اي  اندازه توانیم تا شتري براي مهاجرت به شهرهاي بزرگ را دارند شناسایی کنیم، میبی
رشد شهري، تأثیر تغییرات مختلف اجتماعی ـ اقتصادي بر حجم جمعیت در یک  ي آینده

دهی  نهایت با سازمان بینی کنیم و در منطقه و همچنین تحرکات شهري ـ روستایی را پیش
شده  ر سازمان اجتماعی را فراهم کنیم. با توجه به موارد ذکرمنظم موجبات تعادل مجدد د

عوامل فردي مؤثر بر احتمال مهاجرت از استان خوزستان به  ي لهألزوم پرداختن به مس
رسد؛ بنابراین این پژوهش در پی پاسخگویی به  سایر نقاط کشور الزم و ضروري به نظر می

معیتی، متغیرهاي اجتماعی ـ اقتصادي و اي بین متغیرهاي ج این سؤال است که چه رابطه
 احتمال مهاجرت افراد از استان خوزستان به سایر نقاط کشور وجود دارد؟

 
 پژوهشادبیات 

بخش و راهنماي طی مسیر تحقیق  شناخت مبانی نظري پیرامون هر پدیده، روشنایی
که مهاجرت نماید. با توجه به این است و به شناخت بیشتر زوایاي موضوع کمک شایانی می

هاي نظري زیادي از سطح تحلیلی کالن مانند  شود، بنیان هاي مختلف را شامل می حوزه
وجود دارد که هدفشان تبیین  2تا خرد مانند نظریه انتخاب عقالنی 1جاذبه و دافعه ي نظریه

هاي معاصر از موقعیت نظري رفتار  کنند. بیشترین تلقی این است که چرا مردم مهاجرت می
 Massey and Espana, 1987; Durand and( در کارهاي مسی و همکارانش مهاجرت

Massey, 1992; Massey et al, 1993 .( تواند  مبناي ادبیات تئوریک یک عامل نمیبر
بلکه  .)Mendola, 2007مطالعه قرار گیرد ( عنوان نیروي منفرد مؤثر بر مهاجرت مورد به

دهد  از عوامل با اثربخشی متفاوت بر مردم رخ میاي  گسترده ي مهاجرت در پاسخ به دامنه
دهند  ها واکنش نشان نمی مشابهی نسبت به آن ي و لزوماً تمام مردم به شیوه

)Parenwell, 2006 .( الگوها و روندها در مهاجرت بیانگر آن هستند که تنها با تأکید بر

1 pull-push theory 
2 rational choice theory 
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تبیین کرد؛ بلکه هاي مداوم مهاجرت را  توان جریان رشته یا یک سطح تحلیل نمی  یک
ها و سطوح  پیچیده است که دورنماها، فرضیه ي هماهیت چندوجهی آن نیازمند نظری

بنابراین، با توجه به ماهیت  )؛Massey & et al, 1993: 431( گوناگون را در برگیرد
توان تحقیق را ساختاربندي  موضوع پژوهش، تنها با یک نظریه یا در یک سطح تحلیل نمی

انسانی  ي هاي، جذب و دفع، سرمایه تحقیق به نظریه ي لهأین نظري مسکرد. جهت تبی
 مهاجرتی نئوکالسیک ها توجه شده است. ي (هزینه ـ فایده)، محرومیت نسبی و نظریه

عنوان مفهومی که حاوي عوامل مبدأ و مقصد،  مهاجرت خود را به ي اورت لی نظریه
منظور تنظیم  شخصی است بهکننده و یک سلسله عوامل موانع مداخله ي همجموع
هاي عمومی در خصوص حجم مهاجرت، گسترش جریان و ضد جریان مهاجرت و  فرضیه

 ي هنظری "لی به  ي نظریه ).Todaro, 1987: 24( برد خصوصیات مهاجرین به کار می
مبدأ،  ي همقصد و دافع ي همشهور است. بر اساس این نظریه عوامل جاذب "جاذبه ـ دافعه 

سی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و... تمایل به مهاجرت را تا حدود زیادي تحت اعم از سیا
بعد و در صورت مهیا بودن شرایط و امکانات مناسب، این  ي هدهد و در مرحل تأثیر قرار می

هاي مهاجرت،  شود. در کنار این عوامل، مقوالتی چون هزینه تمایل تبدیل به رفتار می
ها و آمال افراد، تمایل به مهاجرت آنان را تحت تأثیر قرار  رزشهاي روحی و روانی، ا ویژگی

دهد. در مدل لی، زمانی که عوامل دافعه (منفی) در مبدأ و از سوي دیگر عوامل جاذبه  می
 رود. (مثبت) در مقصد بیشتر باشند، احتمال تصمیم به مهاجرت باال می

مهاجرت به کار گرفته  براي تحلیل 1960 ي انسانی که در دهه ي سرمایه ي هنظری
دیده بسیار مناسب شناخته   گران براي نیروي انسانی آموزششد، از دیدگاه برخی تحلیل

عنوان کاالیی در بازار عرضه و تقاضاي  شد. این نگرش با تلقی مهارت و تخصص انسان به
افراد متخصص به مهاجرت،  گیري پردازد؛ بنابراین، تصمیم کار، به تحلیل مهاجرت می

 شود برداري از آن تلقی می گذاري و بهره گیري براي سرمایه مثابه نوعی تصمیم هب
)Todaro, 1987: 28 .(فایده که در آن ارزیابی  ـ انسانی با مدل هزینه ي تئوري سرمایه

بینی  شود، مرتبط است. در پیش ها و منافع براي مهاجرت در نظر گرفته می عقالنی هزینه
 ,Oberai( هاي فردي تکیه شده است فایده بر ویژگی ـ زینهاحتمال مهاجرت در مدل ه

شود:  هاي مهاجرت شامل موارد زیر می بندي استارك، هزینه بر اساس تقسیم ).73 :1991
هاي اطالعات و تحقیق  ونقل)، هزینه هاي پولی مستقیم ناشی از مسافرت (نظیر حمل هزینه

کشیدن از کار براي (نظیر دست هاي فرصت هاي موجود)، هزینه (مثالً شناسایی شغل
در این  ).Stark, 1984: 478( هاي روحی (نظیر ترك محیط آشنا) مهاجرت) و هزینه
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ها تمایل دارند که درآمد خالص واقعی دوران زندگی  نظریه فرض بر این است که انسان
 توانند درآمد احتمالی آینده در مقصد و درآمد شغلی خود را به حداکثر برسانند و می

توان انتظار داشت که افراد  بر طبق این نظریه می .کنونی خود در مبدأ را محاسبه نمایند
مهاجرت دارند، زیرا اوالً تفاوت درآمد بین مبدأ و  مسن نسبت به جوانان تمایل کمتري به

مادي براي  هاي غیر قدر زیاد نیست و در ثانی هزینه مانده آن مقصد با توجه به عمر باقی
مهاجرت  کرده بیش از دیگران ویژه جوانان تحصیل بیش از جوانان است. جوانان به این افراد

 ,Ershad( آنان بین مبدأ و مقصد احتماالً زیاد است ي کنند، زیرا تفاوت درآمد بالقوه می
2001: 49.( 

محرومیت نسبی، زمانی که جامعه قادر به تأمین نسبی احتیاجات و  ي بر اساس نظریه
کند. یکی از این  نباشد، احتمال بروز رفتارهاي جمعی افزایش پیدا می نیازهاي افراد

در شرایط محرومیت نسبی احتمال وقوع آن فزونی  هرفتارهاي جمعی مهاجرت است ک
هاي خویش از امکانات مادي  گیرد. در شرایط محرومیت نسبی افراد براي رفع محرومیت می

محرومیت نسبی، فردي که  ي هوب نظریدر چارچ. کنند معنوي، اقدام به مهاجرت می و
سو، وضعیت اقتصادي و  کند؛ از یک گیرد دو موقعیت را ارزیابی می تصمیم به مهاجرت می

اجتماعی خود را با دیگران و از سوي دیگر وضعیت مبدأ را با مقصد مقایسه کرده و در 
این  گیرد. در آن، در خصوص مهاجرت کردن یا مهاجرت نکردن، تصمیم می ي هنتیج

هاي  هاي نسبی است. وقتی فردي نتواند به هدف دیدگاه مهاجرت پاسخ نهایی به محرومیت
باارزش در داخل سازمان اجتماعی خود دست یابد و احساس کند که منابع الزم براي رفع 

کند. گرایش طبیعی  هایش در خارج از سازمان اجتماعی وجود دارد، مهاجرت می محرومیت
هاي ذهنی آنان است.  به مناطق دیگر خود تابعی از انتظارات و ارزش جوانان براي مهاجرت

موقعیت خود نسبت به گروه مرجع احساس  ي نتیجه مقایسه اشخاص ممکن است در
 ).Stark and Bloom, 1985: 173-178( محرومیت کرده و دست به مهاجرت بزنند

مستقیم وجود  ي رابطه هاندري در نپال نشان داد بین محرومیت و مهاجرتبی ي مطالعه
دارد و اشخاصی که احساس محرومیت بیشتري دارند نسبت به همتاهاي خود بیشتر تمایل 

ها، مهاجرتی نئوکالسیک ي نظریه ).Bhandari, 2004: 475-499( به مهاجرت دارند
اقتصادي است. این نظریه پیامد مهاجرت را با  ي کارکردگرایانه ي مشهورترین نظریه

هاي فردي، عقالیی و حداکثرسازي  کند که به علت دیدگاه جغرافیایی بیان میهاي  تفاوت
پایین به  درآمدشود و همین عامل منجر به مهاجرت از نواحی با  درآمد و سود محقق می
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 De( شود تر و داراي دستمزد باالتر است می ور نواحی با درآمد باال که در آن فرد بهره
Hass, 2010.( 

 
 ژوهشپپیشینه تجربی 

دهد  ها نشان می ي عوامل مؤثر بر مهاجرتبررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه
پژوهشی که دقیقاً با عنوان و موضوع تحقیق حاضر همخوانی داشته باشد انجام نشده و 

 :Ghasemi Ardehaei, 2006( هاي صورت گرفته در داخل و خارج بیشتر پژوهش
Ghaffari & Torki Harcheghani, 2011; Esmaeli & Mahmoodian, 2017; 
Fan, 2005;Sozoki, 2007; Crow, 2010; Piras, 2015; Enigbokan et al, 

2015; Liu et al, 2018; Falco et al, 2019 ي عوامل اثرگذار بر مهاجرت  زمینه در)؛
متمرکز بر مهاجرت روستا ـ شهري و با استفاده از پیمایش و تحقیقات میدانی انجام بیشتر 

 شده است.
 

 الف) تحقیقات داخلی
 Ghasemi Ardehaei (2006)  در بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در

ه این نتیجه رسید از بین چهار بعد اجتماعی، اقتصادي، جمعیت شناختی و طبیعی ایران ب
 .کند صادي بیشترین نقش را ایفا میـ کشاورزي؛ بعد اقت

(2011) Ghaffari & Torki Harcheghani دهند بین اشتغال، دستیابی  نشان می
شی، دستیابی به به امنیت شغلی، درآمد و کار بهتر، دستیابی به امکانات تفریحی ـ ورز

تسهیالت آموزشی و کثرت امکانات در شهرها با میزان مهاجرت جوانان روستایی رابطه 
هاي شغلی در  معناداري وجود دارد. کمبود خدمات رفاهی و آموزشی و عدم وجود فرصت

 . آیند جوانان در روستا به شمار میجمعیت  ي کننده جمله عوامل دفع روستا از
در بررسی عوامل مؤثر بر  Esmaeli & Mahmoodian (2017)نتایج تحقیق 

دهد که  نشان می 1385-90 ي هاي تحصیلی و شغلی زنان جوان ایرانی در دوره مهاجرت
تجرد، سرپرستی خانوار، ضریب نفوذ اینترنت، تحصیالت دانشگاهی و مشارکت اقتصادي از 

هاي اخیر بوده  ر سالهاي شغلی و تحصیلی زنان د ترین عوامل اثرگذار بر مهاجرت مهم
تبع آن تحرك اجتماعی و ورود  رو، افزایش سطح تحصیالت زنان در ایران و به این است. از

 .به بازار کار زنان منجر به حرکات مکانی و مهاجرتی بیشتر در ایران خواهد شد
 
 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=150326
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=150326
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 ب) تحقیقات خارجی
Fan (2005) بر اساس  "مدل مهاجرت بین استانی در چین"اي با عنوان  در مقاله

هاي بین استانی در چین پرداخته  رویکرد جاذبه و نظریات راونشتاین به بررسی مهاجرت
یافته   این تحقیق نشان داد که در طول زمان، اهمیت عوامل جاذبه کاهش است. نتایج

نظر تئوریکی و  هایی که بر اساس رویکرد جاذبه هستند، از مدل .است. همچنین
باشند و الگوها  هاي بین استانی مفید می طالعات ما از مهاجرتشناختی براي افزایش ا روش

داري و پیشرفته  گیري در مورد مهاجرت در چین، با کشورهاي سرمایه و فرایندهاي تصمیم
 .تفاوتی ندارد

Sozoki (2007)  به بررسی تأثیر مهاجرت بین استانی در سطوح آموزشی مختلف بر
وي  ي هاي چین پرداخته است. نتایج مطالعه استانانسانی در  ي روي توزیع مجدد سرمایه

هاي مبدأ بوده است.  انسانی موجود در استان ي نشان داد که فرار مغزها وابسته به سرمایه
انسانی باالتري داشتند به علت عدم تأمین شغلی  ي هایی که سرمایه همچنین در استان

نیروي کار در این  ي لهأکه تنها مس نشان داد همچنین نتایج ؛بود افراد، میزان مهاجرت باال
انسانی  ي رود که ارتباط میان مهاجرت و سرمایه زمینه مؤثر نبوده بلکه بیشتر احتمال می

هایی که جمعیت  هاي چین باشد در استان نتیجه عدم تعادل رشد اقتصادي در استان در
یالن دبیرستانی دیده التحص باالتري داشتند و فقیرتر بودند، بیشترین مهاجرت در میان فارغ

گذاري در  هایی که بیشترین تأثیر را از فرار مغزها داشتند، به افزایش سرمایه شود. استان می
 هاي انسانی خود پرداختند.  سرمایه

در بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات مهاجرت روستایی در  Crow (2010) ي مطالعه
کاري و نیاز به یک کار با کیفیت باال و دهد که عوامل اقتصادي (نظیر بی اسکاتلند نشان می

درآمد پایین در روستاها) و عوامل خدماتی ـ رفاهی (کمبود امکانات در روستاها) بر تصمیم 
 مهاجرت روستاییان به شهر مؤثرند. 

Piras (2015)  عوامل جذب و دفع مهاجرت داخلی در ایتالیا: "در پژوهشی با عنوان
به این  "انسانی با استفاده از رویکردهاي همگن و ناهمگن ي برآورد مدل گرانشی با سرمایه

هاي مهاجرت داخلی ایتالیا  نتیجه رسید که متغیرهاي اقتصادي کالن عامل اصلی جریان
 هستند.  2005تا  1975طی دوره 

Enigbokan & et. al. (2015)  در بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت مهاجران نیجریه
اند که علیرغم اثرگذاري عوامل اقتصادي  وبی به این نتیجه رسیدهو زیمباوه در آفریقاي جن
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اي  تري در مهاجرت مهاجرین نیجریه و زیمباوه اقتصادي نقش مهم در مهاجرت، عوامل غیر
 . به آفریقاي جنوبی دارند

آمد، تحصیالت، سن، در که نشان داده شد Liu & et. al. (2018) ي در مطالعه
توجهی بر قصد سکونت شهري مهاجران داشته   ثیر قابلأل توضعیت اشتغال و نوع اشغا

ند. آنها ثیر تغییر اقلیم بر مهاجرت پرداختهأبه بررسی ت  Falco & et. al. (2019).است 
بین  ي براي تحلیل رابطه 2010تا  1960کشور از  108هاي  در این پژوهش از داده

 ی استفاده کردند.المل و مهاجرت بینوري کشاورزي  هتغییرات آب و هوایی، تغییرات در بهر
وري  هاي منفی ناشی از تغییرات اقلیمی در بهره نتایج آنها نشان داد که اثرات شوك

است که   توجه مهاجرت از کشورهاي در حال توسعه شده  کشاورزي منجر به افزایش قابل
 ثیر زیادي در این کشورها داشته است.أت

ها  دهد که بسیاري از آن مهاجرت نشان می ي هزمین شده در مرور مطالعات انجام
گونه مطالعات،  اند و اساسًا واحد تحلیل این رویکردي کالن نسبت به مهاجرت داشته

که شمار مطالعات و تحقیقات  حالی تر بوده است، در ها و یا مناطق جغرافیایی کوچک استان
مطالعات قبلی در این وجه تمایز تحقیق پیش رو با با رویکرد تحلیلی خرد اندك است. 

مهاجرت داشته و تالش می کند تا به  ي رویکرد خرد نسبت به پدیده است که این تحقیق
و  ، اقتصاديهاي اجتماعی این سؤال پاسخ دهد: مهاجران چه کسانی هستند و از چه ویژگی

 جمعیتی برخوردار هستند؟
 
 شناسی پژوهشروش

تحلیلی است ـ روش بررسی، توصیفی  این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ
. صورت مقطعی پرداخته شده است به سرشماريهاي  تحلیل داده و  در آن به تجزیهکه 

که توسط مرکز آمار  1395خام دو درصد سرشماري سال  هاي ها شامل داده منابع داده
 و  ش و تجزیهپرداز SPSS 24افزار ها با استفاده از نرمباشند. دادهشده، می ایران گردآوري

. در استفاده شده است ARC GISها از نرم افزار نقشه ي تحلیل شدند. همچنین در تهیه
 افراد مهاجرت احتمال بر فردي هاي ویژگی شدن تأثیر چنده متغیره، جهت مشخص تحلیل

 افرادي ترتیب  این  به استفاده شده است. 1لجستیک رگرسیون روش از خوزستان، استان در
 در ولی اند بوده خوزستان استان هاي شهرستان از یکی ساکن 1390 ماريسرش در که

1 logistic regression 
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 1 کد با و آمده حساب  به مهاجر بودند داده تغییر را خود اقامت محل 1395 سرشماري
 محل در تغییري سرشماري دو ي فاصله در که افرادي مقابل طرف در. شدند مشخص

 .گرفتند صفر کد و شده  رفتهگ نظر در مهاجر غیر عنوان به نداشتند شان اقامت
 

 هشوپژقلمرو جغرافیایی 
 33دقیقه تا  57درجه و  29استان خوزستان، به لحاظ موقعیت جغرافیایی بین 

دقیقه طول شرقی واقع  33درجه و  50دقیقه تا  40درجه و  47عرض شمالی و  ي درجه
 9/3 غربی ایران،مربع در جنوب  کیلومتر 64055گردیده است. این استان با وسعتی عادل 

جهت، دهمین استان ایران   این درصد از کل مساحت کشور را دارا بوده است که از
 27، استان خوزستان از 1395شود. بر اساس تقسیمات کشوري سال  محسوب می

 .باشد مرکز آن شهر اهواز میشده و   دهستان تقسیم 144بخش و  67شهر،  76شهرستان، 
ستان، از شمال به استان لرستان، از شمال شرقی به استان نظر موقعیت نسبی این ا از

چهارمحال و بختیاري، از شمال غربی به استان ایالم، از شرق و جنوب شرقی به استان 
فارس و از غرب به کشور عراق  احمد، از جنوب به خلیج بوشهر و استان کهگیلویه و بویر

 ).1شود (شکل  محدود می
 

 
 

 یی استان خوزستانموقعیت جغرافیا :1شکل 
Figure 1: Geographical Location of Khuzestan Province 
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 پژوهش هاي یافته
 هاي شهرستان از یکی که آنان قبلی اقامت محل حسب بر افراد مهاجر توزیع 1 جدول

 تعلق آبادان شهر به افراد این از تعداد دهد. بیشتریننشان می را باشد می خوزستان استان
و  1/17با  ترتیب به و اندیمشک اهواز هاي شهرستان آبادان، از درصد). بعد 20(اند داشته

 کارون و هویزه به نیز مهاجران تعداد دارند. کمترین قرار بعدي هاي رده در درصد 1/10
 .شود می شامل را درصد افراد 3/0و  04/0تنها  که باشد می

 
 خوزستان استان در ها آن قبلی اقامت محل حسب بر پاسخگویان توزیع :1جدول 

Table 1: Distribution of Respondents by Their Previous Place of 
Residence in Khuzestan Province 

 شهرستان
 مهاجران خارج شده

 جمعیت نسبت به درصد
 درصد تعداد

County Emigration 
Percentage to Population N Percentage 

 0/27 20 824 آبادان
 0/06 0/3 12 آغاجاري

 0/03 0/3 13 اندیکا

 0/24 10/1 414 اندیمشک

 0/05 17/1 705 اهواز

 0/09 4.5 184 ایذه

 0/32 7/3 301 امیدیه

 0/04 1.3 52 ملک باغ

 0/02 0/5 22 باوي

 0/09 6.7 275 بندر ماهشهر

 0/09 4/3 177 بهبهان

 0/04 0/1 25 حمیدیه

 0/12 5/4 222 خرمشهر

 0/05 6 247 دزفول

 0/06 1/6 65 دشت آزادگان

 0/02 0/3 11 رامشیر
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 شهرستان
 مهاجران خارج شده

 جمعیت نسبت به درصد
 درصد تعداد

County Emigration Percentage to Population 
N Percentage 

 0/09 2.6 109 رامهرمز

 0/02 0/8 34 شادگان

 0/04 2/2 89 شوش

 0/1 4/7 193 شوشتر

 0/01 0/3 11 کارون

 0/07 1/1 46 گتوند

 0/07 0/7 29 اللی

 0/03 1 41 مسجدسلیمان

 0/07 0/4 16 هفتگل

 0/08 0/04 18 هندیجان

 0 0/4 2 هویزه

 0/08 100 4117 کل

 
باالي  اصفهان . استان1است شده داده نمایش خوزستانی مهاجران مقصد 2شکل  در

 البرز و درصد 1/19 با تهران. است داده اختصاص خود به را درصد مهاجران خوزستانی 23
 .اند گرفته قرار بعدي هاي رده در درصد 4/10 با

درصد) کل  43نفر (معادل  1807اند که شامل در اینجا مهاجران درون استانی از نمونه کنار گذاشته شده 1
 شود.مهاجران می
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 خارج شده از استان خوزستانمقصد مهاجران  :2شکل 
Figure 2: Destination of Immigrants Leaving Khuzestan Province 

 
افراد خارج شده از استان خوزستان  درصد 95باالي دهد که نشان می 2نتایج جدول 

 روستاهاي سایر به درصد 5/4 تنها و اند شده ساکن کشور هاي استان شهري مناطق در
 .اندردهمهاجرت ک هااستان
 

 مقصد مهاجران خارج شده از استان خوزستان بر حسب محل سکونت :2جدول 
Table 2: Destination of Immigrants Leaving Khuzestan Province by 

Place of Residence 
 درصد تعداد محل سکونت

Place of Residence N Percentage 
 4/5 104 روستا
 95/5 2206 شهر
 100 2310 کل

 
شده است. از   هاي فردي و اقتصادي اجتماعی مهاجران نشان داده ویژگی 3در جدول 

 وضعیت دهند. درصد را زنان تشکیل می 74/50درصد را مردان و  3/49مجموع این افراد 
هستند  همسر داراي افراد این از نیمی از بیش که است آن از حاکی نیز افراد زناشویی

 یکی به حاضر حال در نیز درصد 1/3 و نکرده  ازدواج هرگز درصد 24درصد). حدود  6/57(
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 را خود زناشویی وضع نیز درصد 15باشند.  می بدون همسر طالق یا و همسر مرگ دالیل از
 افراد درصد 14حدود  که دهد می نشان هایافته نیز اقامت مدت لحاظ به بودند. نکرده اعالم
 مدت هنوز نیز درصد 26گذرد. باالي  می جدید محل در اقامتشان مدت از سال یک تنها

 شاناقامت از سال 5 حدود درصد 6 تنها طرفی از است. نرسیده نیز سال یک به شاناقامت
 گذرد. می جدید مکان این در

 
 هاي جمعیتی، اقتصادي و اجتماعی مهاجران ویژگی :3جدول 

Table 3: Demographic, Economic and Social Characteristics of 
Emmigrants 

 درصد تعداد هطبق متغیر

Variable Class N Percentage 

 جنس
 50/7 1172 زن
 49/3 1138 مرد

 وضع زناشویی

 57/6 1330 داراي همسر

 1/5 34 همسر در اثر فوت بی

 1/6 38 همسر در اثر طالق بی
 24/3 562 نکرده  هرگز ازدواج

 15 315 نشده اظهار

مدت اقامت در محل 
 دیدج

 26/5 613 کمتر از یک سال

 14/2 329 سال 1

 19/6 452 سال 2

 19/5 451 سال 3

 16/6 314 سال 4

 6/2 144 سال 5

 0/3 7 نشده اظهار

بستگی با سرپرست 
 خانوار

 30/9 714 سرپرست خانوار

 27/8 642 همسر

 37/7 871 فرزند

 0/3 8 عروس یا داماد

 0/2 4 نوه یا نتیجه



 115 ارزیابی عوامل فردي مؤثر بر احتمال مهاجرت ... 

 درصد تعداد هطبق متغیر

Variable Class N Percentage 

 0/3 6 پدر یا مادر

 0/5 12 خواهر یا برادر

 0/2 4 سایر خویشاوندان

 0/01 1 غیر خویشاوند

 2/1 48 پاسخ بی

 وضع سواد

 90/5 2092 باسواد

 2/3 52 سواد بی

 7/2 166 اظهار نشده

 سن

0-14 500 21/6 

15-29 671 29 

30-44 753 32/6 

45-59 272 11/8 

+60 114 4/9 

 تحصیلی مدرك

 3/1 65 ابتدایی

 7/8 163 راهنمایی

 26/3 550 متوسطه

 61 1275 دانشگاهی

 1/8 39 نشده اظهار

 وضع فعالیت
 28/3 653 شاغل

 71/7 1658 غیر شاغل
 

 بماند. مغفول نباید که است مسائلی از یکی هامهاجرت در خانوار سرپرست نقش
 تشکیل خانوار سرپرستان را مهاجر افراد رصدد 30باالي  شود می مشاهده که گونه همان

 به چه هر و اندداده و واقع در سن فعالیت تشکیل جوان افراد را مهاجران دهند. بیشتر می
 18/29 مهاجران سنی میانگین شود. می کاسته افراد تعداد از رویم می باالتر سنین طرف 

 طیف شود می مالحظه که گونه همان. باشد می سال 29 با برابر ها آن سنی میانه و سال
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 خود به را تعداد بیشترین درصد 29 با سال 15-29 و درصد 6/32 با سال 30-44 سنی
 خوبی وضعیت در پاسخگویان که شد متوجه توان می سواد وضع لحاظ اند. بهداده اختصاص

 اند.هبود سواد بی که دهند می تشکیل کسانی را افراد درصد 3/2 حال  این با برند می سر به
ابتدایی، نزدیک  تحصیالت داراي درصد 3حدود  که شود می مشاهده باسواد افراد میان در
 61و باالي  متوسطه تحصیالت داراي نیز درصد 26حدود  ،راهنمایی تحصیالت درصد 8به 

درصد مهاجرین خارج  70درصد داري تحصیالت عالی هستند. از لحاظ وضع فعالیت باالي 
 اند.درصد شاغل بود 28دهند و تنها تان را غیر شاغلین تشکیل میشده از استان خوزس

 
 متغیره چند تحلیل

در تحلیل چند متغیره تحقیق با استفاده از رگرسیون لجستیک به برآورد ضرایب 
تحقیق پرداخته شده است تا اثرگذاري هر  ي هاثرگذاري متغیرهاي مستقل بر متغیر وابست

اسمی بودن (دو وجهی  با کنترل سایر متغیرها بررسی گردد. متغیر مستقل بر متغیر وابسته
با توجه به رگرسیون لجستیک می باشد. فرض اساسی یا چند وجهی) متغیر وابسته پیش

 0احتمال مهاجرت) به شکل متغیري اسمی دو شقی (اینکه متغیر وابسته در این تحقیق (
بررسی اثرگذاري متغیرهاي مستقل منظور  باشد؛ بنابراین بهمهاجر) می -1 ؛غیر مهاجر -

ایم. همچنین در تحلیل تحقیق بر این متغیر از تحلیل رگرسیون لجستیک بهره برده
رگرسیون لجستیک فرض بر این است که تمامی متغیرهاي مستقل در سطح سنجش 
فاصله/ نسبی هستند اما با توجه به اینکه متغیرهاي مستقل این تحقیق در سطح سنجش 

اي (با دو کد صفر اند با انتخاب متغیر مرجع، متغیرهاي شبه فاصلهترتیبی بودهاسمی و یا 
و یک) ساخته شد تا بتوانیم نسبت طبقات آنها را در متغیر وابسته بررسی کنیم. نتایج 

 شده است.  گزارش 4آزمون مربوطه در جدول 
د احتمال بینی هر یک از متغیرهاي مستقل در مور شده احتمال پیش  هاي مطرح مدل

طور مستقیم و بدون  دهد. در مدل اول، متغیرهاي جمعیتی که به مهاجرت را نشان می
دهند وارد مدل رگرسیونی شدند. سپس، متغیرهاي  واسطه مهاجرت را تحت تأثیر قرار می

دوم، شدند تا تأثیر همزمان متغیرهاي اجتماعی، اقتصادي و   اجتماعی و اقتصادي وارد مدل
 تحلیل براي شده گرفته نظر در مستقل مهاجرت ارزیابی شود. متغیرهايجمعیتی، بر 

بودند.  تحصیلی مدرك و سواد وضع فعالیت، وضع تأهل، وضعیت جنس، سن، حاضر،
 .است شده آورده 4 جدول در تحلیل این هاي یافته
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 قرار بینپیش متغیرهاي عنوان به زناشویی وضع و جنس سن، متغیرهاي اول مدل در
 احتمال بر داري معنی منفی تأثیري جنسیت متغیر که دهد می نشان تحلیل نتایج دارند.

 شده دارمعنی درصد یک از تر کوچک خطاي سطح در تأثیر است. این داشته مهاجرت
 .یابد می کاهش مهاجرت احتمال شود، افزوده افراد سن بر چه هر که صورت این به ت.اس

بیشتري دارد تا مهاجرت کنند. آمارها در رابطه با از طرفی زنان به نسبت مردان احتمال 
 هرگز ازدواج ي آمده براي طبقه  دست دهد که تنها ضریب به وضع زناشویی نیز نشان می

نکرده   ترتیب افراد هرگز ازدواج  این  دار شده است. بهمرجع معنی ي نکرده نسبت به طبقه 
 تمال دارد که دست به مهاجرت بزنند.درصد کمتر اح 36در مقایسه با افراد داراي همسر، 

درصد تغییرات در متغیر وابسته را تبیین  4/11اند تنها این سه متغیر در کنار هم توانسته
کند متغیرهاي تأثیرگذار دیگري وجود دارند که احتمال مهاجرت  کنند که مشخص می

 کنند.افراد را تبیین می
طبقه شاغل  و وضع اشتغال (با دو در مدل دوم متغیرهاي وضع سواد، مدرك تحصیلی

و غیر شاغل) به متغیرهاي مدل اول اضافه شدند. اضافه شدن این متغیرها سبب شد تا 
حال تغییري در ضرایب طبقات متغیر   این دار شود. با ضریب تأثیر متغیر جنسیت غیر معنی

ه در نکرد  وضع زناشویی و همچنین متغیر سن حاصل نشده است. افراد هرگز ازدواج
مقایسه با افراد داري همسر احتمال کمتري دارد مهاجرت کنند و تأثیر سن نیز همچنان 

درصد کمتر  74سواد  احتمال مهاجرت افراد بی مانده است.صورت معکوس و منفی باقی به
تر نیز صدق از افراد باسواد بوده است. این امر در مورد افراد با مدرك تحصیلی پایین

گونه که  تر، کمتر است. همانمهاجرت در افراد با مدرك تحصیلی پایین کند و احتمال می
آمده است ضرایب مربوط به طبقات مدرك تحصیلی حاکی از آن است که  4در جدول 

تمامی افراد داراي مدرك تحصیلی مختلف در مقایسه با افراد داراي تحصیالت ابتدایی 
چه مدرك  ترتیب که هر  این  نند. بهمرجع) احتمال بیشتري دارد که مهاجرت ک ي (طبقه

تحصیلی باالتر باشد احتمال مهاجرت نیز بیشتر شده است. وضع فعالیت نیز داراي تأثیر 
 داري بر احتمال مهاجرت افراد نبوده است.معنی

دهد با ورود متغیرهاي اجتماعی و اقتصادي،  هاي جدول نشان می طور که داده همان
 7/14درصد در مدل اول به  4/11کند و از  م افزایش پیدا میضریب تعیین متغیر وابسته ه

اند  مجموع توانسته رسد و این به معناي آن است که این متغیرها در درصد در مدل دوم می
 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. 14باالي 
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 سیون لجستیکبینی احتمال مهاجرت برحسب متغیرهاي منتخب با استفاده از رگر پیش :4جدول 
Table 4: Prediction of Migration Probability in Terms of Selected 

Variables Using Logistic Regression 
 مدل دوم مدل اول متغیرهاي مستقل

Independent Variables First Model Second Model 

 (B) قهطب متغیر
سطح 

 (B) داري معنی
سطح 

 داري معنی
Variable Class (B) Sig (B) Sig 

 ** 0/892 ** 0/886  سن

 جنس
     مرد (مرجع)

 ns 1/836 ** 1/756 زن

 وضع زناشویی

داراي همسر 
 (مرجع)

    

 ns 1/813 ns 0/762 همسر (فوت) بی
 ns 0/881 ns 0/852 همسر (طالق) بی

 هرگز ازدواج
 ** 0/654 ** 0/640 نکرده 

 وضع سواد
     باسواد (مرجع)

 ** 0/263   سواد بی

 وضع اشتغال
غیر شاغل 

 (مرجع)
    

 ns 0/925   شاغل

 مدرك تحصیلی

     ابتدایی (مرجع)
 ** 1/481   راهنمایی
 ** 2/898   متوسطه
 ** 4/279   دانشگاهی

 0/059** 0/128 ** مقدار ثابت
Chi-Square ** 492/730 ** 831/282 

Nagelkerke R Square 0/114 0/147 
 

 گیريبحث و نتیجه
جواري با کشورهاي ثروتمند  استان خوزستان به دلیل موقعیت استراتژیک، هم

فارس، برخورداري از صنایع متعدد و بزرگ پتروشیمی، برخورداري از بنادر  خلیج ي حاشیه
هاي آزاد، وجود قابلیت گردشگري در اغلب  مهم صادراتی و وارداتی و دسترسی به آب
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هاي  اي حساس و پراهمیت از جنبه هاي متعدد در آن، منطقه وجود رودخانه ها، زمینه
هاي طبیعی و  رغم برخورداري اقتصادي، سیاسی و امنیتی در کشور و منطقه است؛ اما به

نظیرند. همین  نظیر یا کم استراتژیک، مسائل، مشکالت و موانع پیشرفت آن نیز بعضاً بی
گرفته باعث  گیران مرکز قرار اعتنایی یا غفلت تصمیم یمشکالت که در بسیار موارد مورد ب

ي اخیر استان خوزستان  یکی از مسائلی که در چند دهه .تشدید این مشکالت شده است
باشد که تبدیل به  مهاجرفرستی شدید می ي جمعیت و پدیده يلهأبا آن مواجهه شده، مس

اي مهم ذهن عنوان مسئله ز بهیک بحران شده است. دالیل مهاجرت افراد از این استان نی
 محققان را به خود مشغول ساخته است. بر همین اساس در تحقیق حاضر سعی شد تا با

اد از استان خوزستان هاي افراد مهاجر به بررسی احتمال مهاجرت افر ویژگی ي مطالعه
به  هاي تحقیق حاکی از آن بود که شهرهاي آبادان، اهواز و اندیمشک. یافتهپرداخته شود

 43اند. البته بیش از  فرستی را در استان به نام خود ثبت کردهمهاجرترتیب بیشترین 
شده بودند. در بین  هاي استان خوزستان وارد درصد آنان به یکی دیگر از شهرستان

مهاجرین خارج شده، نیز اصفهان، تهران و البرز بیشترین دریافتی مهاجر را از خوزستان 
دادند. بیشتر داراي همسر بیشترین تعداد مهاجران را تشکیل می داشتند. زنان و افراد

نهایت  سال بوده است. در 18/29ها نیز  مهاجران جوان بودند و میانگین سنی آن
 14متغیره آشکار کرد که مجموع متغیرهاي مستقل در این تحقیق، باالي  هاي چند تحلیل

یین کنند. همچنین ارزیابی عوامل درصد تغییرات متغیر وابسته (احتمال مهاجرت) را تب
خوزستان به سایر نقاط کشور نشان داد که فردي مؤثر بر احتمال مهاجرت از استان 

هلین، افراد باسواد و افرداي که تحصیالت عالی دارند أاحتمال مهاجرت در میان جوانان، مت
 ,Ghaffari & Torki Harcheghani( هاي مذکور در مطالعات پیشینبیشتر است. یافته

2011; Esmaeli & Mahmoodian, 2017; Sozoki, 2007; Enigbokan & et. al., 
2015; Liu & et. al., 2018.( ي در مطالعهعنوان مثال به Liu & et. al. (2018)  نشان

توجهی بر قصد سکونت شهري مهاجران داشته   ثیر قابلأتحصیالت و سن ت که داده شد
انسانی  ي سرمایه ي فایده و نظریهـ  ي هزینهریهاز همه با نظاست. نتایج این تحقیق بیش  

و تخصصی که  مهاجرت همسو هستند. بر این اساس افراد بر اساس انتظارات ي در رابطه
کنند و دست به مهاجرت هاجرت میسود و زیان ناشی از م ي دارند اقدام به محاسبه

شود اقدام به  بیشتري که عایدشان می زنند. به این صورت که افراد جوان به دلیل فواید یم
کنند. از طرفی نیاز بازار کار به متخصصان سبب خواهد شد که مهاجرت مهاجرت می
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کند، با احتمال  ها را برطرف نمی اي که نیاز آننیروي کار با مدرك تحصیلی باالتر از منطقه
 بیشتري صورت گیرد.

تواند بر احتمال جمعیتی افراد می هاي چه ویژگی نهایت بایستی بیان کرد که اگر در
هاي اقتصادي اجتماعی  حال ویژگی این ها از استان خوزستان تأثیرگذار باشد، با مهاجرت آن

روشنی مشخص   ها دارد. این امر به تر و بیشتري بر احتمال مهاجرت آنافراد تأثیرات مهم
هاي  وشنی در ویژگیر سازد که تغییرات در ساختارهاي اقتصادي اجتماعی جامعه بهمی

 و هاي جمعیتی مثل باروري و مرگکند و همانند دیگر پدیدهفردي جمعیت نمود پیدا می
هاي جمعیتی مرتبط باشد، توسط انتظارات و  میر، مهاجرت نیز بیش از آنکه تنها به ویژگی

 ي هاي توسعه منظور کاهش فاصله در شاخص ریزي به برنامهشود.  اهداف افراد تبیین می
سازي محیط سالم از طریق ایجاد فراهمهاي تراز اول کشور،  نسانی استان با استانا

ها و امکانات جهت شکوفایی استعداد ت و ایجاد فرصتغفرا تفریحات عمومی در اوقات
جوانان، پژوهش و نیازسنجی در ابعاد مختلف (اجتماعی، اقتصادي، رفاهی ـ تفریحی) براي 

هاي علمی ـ پژوهشی و مراکز تحقیقاتی یازها، تأسیس شهركبندي این نجوانان و اولویت
التحصیالن و نخبگان دانشگاهی، تأسیس مرکز نیازهاي علمی فارغ ي جدید و تأمین همه
توان التحصیالن و نخبگان دانشگاهی از جمله مواردي است که میکاریابی براي فارغ

 زستان فراهم کند.ي جذب جمعیت و کاهش مهاجرفرستی را به استان خوزمینه
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Abstract: 
 

Internal migration is an important process in most countries and 
reflects people's reaction to factors such as regional economic inequality, 
social failure and dissatisfaction in many aspects of life. Khuzestan 
province has undergone major changes in terms of population 
displacement in the Period 1996-2016 compared to other provinces, with 
the highest percentage of expatriates after Tehran. This article aims to 
identify the individual factors affecting the probability of migration from 
Khuzestan province to other parts of the country. The research method 
used in this study is secondary analysis of raw data of two percent 
population census of Khuzestan province, 2016. Findings showed that 
age, sex, marital status, literacy status, and degree of education influence 
the probability of migration. Women, spouses, literates, and those with a 
higher educational background make up the largest number of 
immigrants. Most of them were young immigrants. Among the out 
migrations, Isfahan and Tehran had the highest number of immigrants 
from Khuzestan. 
 
Key Concepts: Migration, Individual Factors, Secondary Analysis, 
Probability of Migration, Khuzestan Province 
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