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تاریخ دریافت - 9016/30/52 :تاریخ پذیرش9016/36/32 :
چکیده
در سالهای اخیر ساالنه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل کشور جابجایی و مهاجرت داشتهاند .در
همین ارتباط ،مقاله پیشرو با استفاده از تحلیل ثانویۀ دادههای سرشماری 9013به تحلیل فضایی پویایی
مهاجرتهای داخلی از نوع بین شهرستانی در ایران و تبیین آن در چارچوب توسعۀ نابرابر و عدم تعادلهای
منطقهای میپردازد .برای تحلیل دادهها از شاخصهای عمومی و محلی روابط فضایی و نرمافزارهای ،TOPSIS
 GEODAو  ARC GISاستفاده شده است .نتایج بررسی نشان داد شهرستانهای ایران از سطوح متفاوت توسعه
برخوردارند و سطح توسعهیافتگی آنها ساختار فضایی داشته و به شکل خوشهای توزیع شدهاند .بعالوه ،بر اساس
نتایج آزمون موران عمومی ،الگوهای متفاوتی از رابطۀ توسعهیافتگی و مهاجرت خالص وجود دارد ،همچنین
میزان خام شدّت مهاجرپذیری به طور قوی و میزان خام شدّت مهاجرفرستی به طور ضعیف تمایل به متمرکز
شدن یا خوشه شدن در فضا دارد .نتایج آزمون موران محلی نیز بیانگر رابطۀ مثبت و معنادار میزان توسعهیافتگی با
شدت مهاجرپذیری و رابطۀ منفی و معنادار میزان توسعهیافتگی با شدت مهاجرفرستی است .همچنین نتایج نشان
داد همه شهرستانهای کشور از الگوی رابطهای واحد بین میزان توسعهیافتگی و مهاجرت پیروی نکرده و چهار
الگوی رابطهای مختلف باال-باال (افزایش توسعهیافتگی همراه با افزایش مهاجرت) ،پایین -پایین (کاهش توسعه
یافتگی همراه با کاهش مهاجرت) ،باال -پایین (افزایش توسعهیافتگی همراه با کاهش مهاجرت) و پایین -باال
(کاهش توسعه یافتگی همراه با افزایش مهاجرت) وجود دارد و در تعدادی از شهرستانها نیز این رابطۀ معنادار
نیست .در نتیجه ،در صورت تداوم تمرکزگرایی امکانات و نابرابری توسعهای در سطح کشور ،حرکات و
جریانات مهاجرتی تداوم و حتی افزایش خواهد یافت.
کلیدواژهها :توسعه نابرابر ،توزیع فضایی ،خودهمبستگی فضایی ،شاخص موران ،شدت مهاجرتی.

 .9دانشیار گروه جمعیتشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .نویسندۀ مسئول) rassadeghi@ut.ac.ir
 .5کارشناسی ارشد جمعیتشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانmshokryani@yahoo.com .
این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد رشته جمعیتشناسی نویسنده دوم مقاله به راهنمایی دکتر رسول صادقی و مشاور دکتر حسین
محمودیان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.

546

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ هشتم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1395

مقدمه و بیان مسئله
مهاجرت ،در کنار مرگومیر و باروری یکی از سه مؤلفۀ اصلی شکلدهندۀ رشد و پویایی
جمعیت است .برخالف تولد و مرگ که یکبار در زندگی فردی و آن هم در زمان و مکان
خاصی اتفاق میافتد ،مهاجرت ممکن است به کرّات در طول زندگی افراد رخ دهد .امروزه به
خاطر ثبات نسبی باروری و مرگومیر ،سهم مهاجرت در تغییرات جمعیتی منطقهای محسوس
و برجستهتر شده است (ویکس .)5395 ،عالوه بر آن ،مهاجرت یکی از مهمترین منابع تأمین
نیروی انسانی الزم برای بازارهای کار و توسعۀ اقتصاد ملّی و محلّی است.
مهاجرت ،فرایندی پویا و برخاسته از شرایط در حال تغییر اجتماعی است که میتواند نه
تنها افراد مهاجر ،بلکه جامعه مبدأ و مقصد را نیز تحتتأثیر قرار دهد؛ تشدید پخشایش
ناموزون جمعیت ،به هم خوردن ساختار سنی و جنسی جمعیت ،بروز مسائل اقتصادی (تورم
بخش خدمات ،بیکاری و فقر اقتصادی) ،اجتماعی (آسیبهای اجتماعی) و زیستمحیطی از
پیامدهای منفی مهاجرت نامتوازن داخلی است .همچنین «مهاجرت انعکاس تغییراتی است که
در تاروپود جامعهای که مردم بدان تعلّق دارند ،اتفاق میافتد (تغییرات در فرهنگ ،شرایط
اقتصادی و اجتماعی و ساختهای سیاسی) .از اینرو ،همانطور که میشل )9192( 9بیان میکند،
مهاجرت را باید نه فقط به عنوان یک پدیده( 5واقعه یا موقعیتی که درخور مطالعۀ علمی است)
بلکه به عنوان یک فراپدیده( 0واقعهای که وقوع آن به علت بستر و موقعیتی است که مردم در
آن زندگی میکنند) به آن توجه کرد» (لوکاس و میر.)941-9 :9099 ،
تغییرات ناشی از مهاجرت ممکن است در سطح گروهی و یا فردی باشد .مهاجرت با
تأثیرپذیری مهاجران از جنبههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی از محیط جدید ،آثار
مهمی بر سیمای ظاهری و همچنین زندگی روزمرۀ افراد دارد که در قالب تغییرات نگرشی و
فرهنگی مهاجران نمود مییابد( .عباسیشوازی و صادقی .)5392 ،بنابراین مهاجرت در هر
شکل و با هر انگیزه و یا نتیجهای ،تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گوناگونی را در
سطوح محلّی ،منطقهای ،ملّی و بینالمللی به دنبال دارد.
بخش عمدهای از مهاجرتها و جابجاییها در سطح داخلی و در درون مرزهای کشورها
صورت میگیرد که در مقایسه با مهاجرت بینالمللی آسانتر بوده و موانع اقتصادی ،اداری و
1. Mitchell, J. C
2. Phenomenon
3. Epiphenomenon
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سیاسی کمتری دارد (دشینکار 9و ناتالی .)5:5339 ،در ایران در دهههای اخیر به طور متوسط
ساالنه یک میلیون نفر در داخل کشور جابجایی و مهاجرت داشتهاند .به نظر میرسد یکی از
بسترهای مهم و کلیدی شکلگیری جریانات مهاجرت داخلی در کشور ،توسعۀ نابرابر باشد،
موضوعی که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت .زیرا بر اساس مطالعات ،شهرستانهای کشور
دارای سطوح متفاوتی از توسعهاند (شیخبیگلو و همکاران9019 ،؛ زنگیآبادی و همکاران،
 .)9015بنابراین ،از مشخصات بارز توسعۀ فضایی ایران نیز وجود نابرابریهای ناحیهای است
که سبب رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحی شده است (پورفتحیفرد و عاشری:9091 ،
 .)16عدم تعادل توسعهای به تحرکات ناموزون جمعیت و جریانات مهاجرتی منجر میشود.
از اینرو ،این مقاله به بررسی فضایی پویایی مهاجرت داخلی-بین شهرستانی در ایران در
چارچوب توسعۀ نابرابر و عدم تعادلهای منطقهای میپردازد و پرسش اصلی مقاله این است
که سطح و میزان توسعهیافتگی بر جریان مهاجرت و جابجاییهای داخلی-بین شهرستانی در
ایران چه تأثیری دارد و الگوها و نوسانات فضایی این اثرگذاری چگونه است؟
چارچوب نظری
مهاجرت در پاسخ به دامنۀ گستردهای از عوامل با اثربخشی متفاوت بر مردم رخ میدهد و لزوماً
تمام مردم به شیوۀ مشابهی نسبت به آنها واکنش نشان نمیدهند (پارنول .)9110 ،5بر این
اساس ،در تبیین فرایند مهاجرت ،دیدگاهها و نظریات مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها از
دریچۀ خاصی پدیده مهاجرت را تبیین کردهاند .همانطور که مسی 0و همکاران ( )9110بیان
میکنند تنها با تأکید بر یک رشته یا یک سطح تحلیل نمیتوان جریانهای مداوم مهاجرتی را
تبیین کرد .بلکه ماهیت چندوجهی مهاجرت نیازمند نظریۀ پیچیدهای است که دورنماها،
فرضیهها و سطوح گوناگون آن را در بر گیرد.
در تحلیل تئوریکی جریان مهاجرتی میتوان نظریههای مطرحشده را در چهار رویکرد
اقتصادی ،تاریخی -ساختاری ،نهادی -سیاسی و نظامهای مهاجرتی بررسی کرد (هیوگو،
9114؛ مسی و دیگران ،کاستلز و میلر .)5330 ،برخی از این رویکردها ،آغاز و برخی دیگر
تداوم جریانات مهاجرتی را مبنای تحلیل خود قرار دادهاند" .رویکرد اقتصاد نئوکالسیک" در
1. Deshingkar and Natali
2. Parnwell
3. Massey
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تحلیل مهاجرت بر نابرابریها و تفاوتهای اقتصادی بین مناطق مبدأ و مقصد -که با ارزیابی
کنشگران عقالنی که به دنبال حداکثر سود و فایدهاند مشخص میشود -متمرکز است.
"رویکرد تاریخی -ساختاری" که ریشههای فکری آن برگرفته از اقتصاد سیاسی مارکسیستی و
تئوری نظام جهانی است ،مهاجرت را به عنوان پدیدهای میداند که منحصراً در پاسخ به شرایط
ساختاری ایجادشده در بستر تاریخی ،صورت میگیرد .در "رویکرد نهادی -سیاسی" ،بر نقش
دولتها و عوامل سیاسی در جریان مهاجرتهای بینالمللی تأکید میشود".رویکرد نظامهای
مهاجرتی" که رویکرد جدیدی در مطالعات مهاجرتی است ،تالش میکند با دیدگاهی جامع و
بینرشتهای تمامی ابعاد و سطوح خرد تا کالن تجربۀ مهاجرتی را تحلیل و بررسی کند .این
رویکرد تئوریکی نشان میدهد حرکات مهاجرتی معموالً ناشی از وجود روابط پیشین بین
کشورهای مبدأ و مقصد مهاجران ،تجربۀ استعمار ،نفوذ سیاسی ،تجارت ،پیوندهای فرهنگی و
شبکههای مهاجرتی است (هوگو9114 ،؛ مسی و همکاران9119 ،؛ کاستلز و میلر.)5330 ،
برجستهترین نکتهای که تقریباً در همۀ نظریات مهاجرت بهصورت آشکار و یا ضمنی به
آن اشاره شده است ،نابرابری و یا عدمتعادل منطقهای است که به شیوههای مختلف عینی و
ذهنی ،ساختاری و یا خرد و ...مطرح شده و زمینهساز جاذبۀ مقاصد مهاجرت و یا بهصورت
دافعهای برای نقاط مبدأ عمل کرده است .افراد در واکنش به این نابرابریها اقدام به مهاجرت
میکنند؛ بنابراین میتوان گفت توسعهیافتگی و یا عدم توسعهیافتگی مناطق میتواند عاملی مهم
در شکلگیری مهاجرت باشد که در اکثر نظریات مهاجرت نیز به آن اشاره شده است.
در این میان ،رویکرد ساختاری ،چارچوب نظری مناسبتری برای مطالعه پیشرو است.
در این رویکرد ،دو نظریه محرومیت نسبی 9و نظریه وابستگی 5از اهمیت بیشتری برخوردار
است .بر اساس نظریه محرومیت نسبی ،مهاجرت یک رفتار تصادفی نیست ،بلکه پاسخی برای
رفع محرومیتها محسوب میشود .مهاجرت پاسخ نهایی به محرومیتهای نسبی است؛ وقتی
فرد یا جمعیتی نتواند به اهداف خود باارزش در مبدأ دست یابد و احساس کند که منابع الزم
برای رفع محرومیتهایش در جایی دیگر (مقصد) وجود دارد ،در آن صورت مهاجرت اتفاق
میافتد .در چارچوب نظریۀ محرومیت نسبی ،فرد مهاجر یا فردی که تصمیم به مهاجرت
میگیرد ،از یکسو ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با دیگران را و از سوی دیگر وضعیت
1. Relative deprivation theory
2. Dependency theory
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مبدأ با مقصد را ارزیابی میکند و در نتیجۀ این مقایسه تصمیم به مهاجرت میگیرد (کاظمیپور
و اردهائی .)9096 ،بر اساس مکتب نظری وابستگی ،مهاجرت از یکسو معلول توسعۀ نابرابر و
از سوی دیگر عامل گسترش و تعمیق نابرابریهای توسعهای است .بر این اساس ،در تبیین
مهاجرت ابتدا باید به مسئلۀ عدم توسعه توجه کرد و در این رابطۀ ،نابرابری ساختی و مکانی
بخشهای مختلف جامعه را در نظر گرفت (لهسائیزاده.)9069 ،
بنابراین ،در رویکرد ساختاری ،نابرابری فضایی در توسعهیافتگی و محرومیت نسبی بستر
شکلگیری جریانات مهاجرتی است .نابرابری فضایی به شرایطی اطالق میشود که در آن
واحدهای فضایی یا جغرافیایی گوناگون در زمینه برخی متغیرها ،در سطوح متفاوتی قرار دارند
(کانبر و ونبلز .)5332 ،9به عبارت دیگر ،منظور از نابرابری فضایی توزیع نابرابر فرصتها و
امکانات در فضاست و در هر جامعهای میتواند جلوههای متفاوتی به خود بگیرد .این نوع
نابرابری میتواند شامل نابرابری بین شهر و روستا ،نابرابری بین شهرهای بزرگ و کوچک،
نابرابری جغرافیایی درون شهرهای بزرگ ،نابرابری بین مناطق محروم و برخوردار و غیره باشد
(چلبی .)539:9096 ،عدم تعادل فضایی و توزیع نامتعادل خدمات و امکانات از ویژگیهای
بارز و عمدۀ کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران است .این وضعیت ،توسعۀ اقتصادی-
اجتماعی نابرابر نواحی جغرافیایی را در پی داشته است .همچنین ،این نابرابریها که به دالیل
متعددی چون دالیل تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی ،جغرافیایی ،جمعیتشناختی و سیاسی ایجاد
می شوند ،رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحی و مناطق را به دنبال دارند .بدین ترتیب،
مهاجرت از یکسو از نابرابریهای فضایی و منطقهای ناشی میشود و از سوی دیگر،
نابرابریهای فضایی و منطقهای را تشدید میکند .در این مقاله ،به بررسی پیامدهای نابرابری
توسعهای در شهرستانهای کشور بر الگوها و جریانات مهاجرت بین شهرستانی میپردازیم.
پیشینۀ پژوهش
شیخ بیگلو و همکاران ( )9019در تحقیقی با عنوان «تحلیل فضایی محرومیت و نابرابریهای
توسعه در شهرستانهای ایران» نشان دادند ایران با مشکل نابرابریهای منطقهای مواجه است،
بهطوری که از میان  006شهرستان کشور 11 ،شهرستان در گروه نسبتاً محروم و محروم قرار

1. Kanbur and Venable
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میگیرند .اغلب مناطق محروم و توسعهنیافته در قسمت جنوب شرق ایران متمرکزند.
زنگیآبادی و همکاران ( )9015نیز در پژوهشی با عنوان «تحلیل تطبیقی شاخصهای اشتغال
شهری شهرستانهای ایران» نشان دادند که شهرستانهای کشور از لحاظ شاخصهای اشتغال
شهری در  4گروه طبقهبندی و با سطح توسعهیافتگی مدنظر سازمان ملل فاصلۀ زیادی دارند.
چارنی )9110( 9در مطالعۀ خود نشان داد تفاوت سطح درآمد و رفاه بین مناطق از عوامل
اساسی در مهاجرتهاست .نتایج نشان میدهد گروههای کم درآمد سعی میکنند به اشکال
مختلف به مناطق توسعهیافتهتر جذب شوند .دیهاس )5332( 5نیز معتقد است که عامل
تعیینکننده مهاجرت ،سطحی از نابرابری توسعۀ اجتماعی -اقتصادی به همراه محرومیت نسبی
در دستیابی به فرصتها و منابع توسعهای است .وارثی و سروری ( )9092معتقدند توزیع و
پراکندگی جمعیت ،به چگونگی توزیع امکانات بستگی دارد .نتایج تحقیق آنها ،بیانگر این
واقعیت است که توزیع جمعیت در کشور متناسب با توانهای محیطی نیست و در مکانهایی
مانند تهران ،به دلیل تراکم بیرویۀ جمعیت ،فشار روزافزونی بر طبیعت منطقه وارد میشود .در
مقابل آنها ،مناطقی وجود دارند که از ظرفیت محیطیشان استفاده الزم صورت نمیگیرد؛
بنابراین ریشه تمرکز بیش از اندازه جمعیت در برخی مکانها را باید در عدم توزیع بهینه
امکانات توسعه در کل کشور دانست.
محمودیان و مشفق ( )9091در مطالعۀ خود نشان دادند طی سه دهۀ گذشته میزان
ناخالص مهاجرت و نیز شاخص اثربخشی مهاجرتها در بازتوزیع جمعیت کاهش اساسی
داشتهاند .همچنین ،مؤلفههایی چون نابرابریهای درآمدی بین منطقهای و درون منطقهای،
افزایش امکانات ارتباطات بین منطقهای و نیز حجم و رشد جمعیت مناطق در شکلدهی به
تغییرات نظام مهاجرتی نقش اساسی و مهمی داشتهاند .عسگریندوشن و همکاران ( )9012نیز
با استفاده از دادههای سطح انبوه سرشماری  9013به آزمون تجربی رابطۀ تعدادی از
شاخصهای توسعه و مهاجرت پرداختند .یافتههای این پژوهش از ارتباط نزدیک تعدادی از
شاخصهای کلیدی توسعه ،نظیر درصد شاغالن در بخش صنعت و خدمات ،نسبت بیکاری و
میزان باسوادی با نسبت مهاجرپذیری شهرستانهای کشور حکایت دارد .همچنین این پژوهش
نشان میدهد از میان مؤلفههای توسعه ،ازجمله عوامل مهم در تبیین مهاجرپذیری ،بهرهمندی
1. Charney
2. De Haas
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شهرستانها از اشتغال و تحصیالت است .تفاوت مطالعۀ پیشرو با پژوهش مذکور در این
است که مقالۀ حاضر عالوه بر در نظر گرفتن شاخصهای جدید مهاجرت داخلی ،با استفاده از
آمار فضایی به بررسی الگوهای متفاوت و نوسانات فضایی رابطۀ توسعه و مهاجرت میپردازد،
موضوعی که در مطالعات قبلی بدان پرداخته نشده است.
بدین ترتیب ،بررسی مطالعات و پیشینۀ تحقیق از یک سو بیانگر نابرابری منطقهای و
توسعۀ نابرابر در بین شهرستانهای کشور و از سوی دیگر تأثیر آن بر مهاجرتهای داخلی
است .از آنجا که توزیع منابع توسعهای میان مناطق مختلف کشور یکسان نیست ،فرض
میشود این نابرابری توسعهای به حرکات و جریانات مهاجرتی متفاوتی منجر شود.
روش تحقیق
پژوهش حاضر ،توصیفی -تحلیلی بر مبنای تحلیل ثانویۀ دادههای سرشماری  9013برای 011
شهرستان کشور است .برای اندازهگیری سطح و رتبۀ توسعهیافتگی شهرستانهای کشور از 92
مؤلفه یا شاخص در سه بُعد اقتصادی (شامل میزان فعالیت اقتصادی مردان و زنان ،میزان
اشتغال مردان وزنان و نسبت جمعیت دارای مشاغل رده باال) ،اجتماعی -فرهنگی (میزان
باسوادی در گروههای سنی مختلف ،نسبت جمعیت دانشآموختگان دانشگاهی مرد و زن،
میزان استفاده از اینترنت) و زیربنایی-کالبدی (مؤلفههای امکانات و تسهیالت خانوار و
شاخصهای کیفیت مسکن) استفاده شده است .بر مبنای این اطالعات و بکارگیری تکنیک
تاپسیس شهرستانهای کشور به لحاظ میزان توسعهیافتگی رتبهبندی شدهاند.
برای سنجش مهاجرت داخلی از سه شاخص جدید که توسط بل 9و همکاران ()5335
مطرح شده استفاده کردهایم .این شاخصها شامل میزان خام شدّت مهاجرپذیری،)CMIIj( 5
میزان خام شدّت مهاجرفرستی )CMIOj( 0و میزان خالص مهاجرتی )NMR( 4است.
میزان خام شدّت مهاجرپذیری ( :)CMIIjاین شاخص از تقسیم تعداد کل مهاجران
واردشده به شهرستان بر جمعیت شهرستان مورد نظر بدست آمده و حاصل آن در عدد 933
ضرب شده است .دامنۀ این شاخص بین  3تا  933در نوسان است (بل و همکاران.)5335 ،
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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افزایش مقدار این شاخص نشاندهندۀ شدت مهاجرپذیری آن شهرستان است .فرمول محاسبه
این شاخص به صورت زیر است:

میزان خام شدت مهاجرفرستی ( :)CMIOjاین شاخص از تقسیم تعداد کل مهاجران
خارجشده از شهرستان بر جمعیت شهرستان بدست میآید و حاصل آن در عدد  933ضرب
میشود .دامنۀ این شاخص بین  3تا  933در نوسان است (بل و همکاران .)5335 ،افزایش
مقدار این شاخص ،نشاندهندۀ دافعۀ مهاجرتی باالتر آن شهرستان است .فرمول محاسبه این
شاخص به صورت زیر است:

میزان خالص مهاجرتی ( :)NMRاین شاخص از تقسیم تفاضل مهاجران واردشده و
خارجشده بر جمعیت شهرستان بدست میآید و حاصل آن در عدد  933ضرب میشود (بل و
همکاران .)5335 ،اگر مقدار این شاخص مثبت باشد ،نشاندهندۀ مهاجرپذیری و اگر منفی
باشد نشانگر مهاجرفرستی شهرستان است .فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر است:

بعد از پردازش دادههای اولیه ،با استفاده از نرمافزارهای  Arc GISو  Geodaبه تجزیه و
تحلیل دادهها پرداخته شد .روش تجزیه و تحلیل دادهها مبتنی بر آمار فضایی میشود .گاهی در
مطالعات محیطی با مشاهداتی سروکار داریم که مستقل از یکدیگر نیستند و به نوعی وابستگی
آنها ناشی از موقعیت و مکان قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد مطالعه است؛ اینگونه
مشاهدات ،دادههای فضایی نامیده میشوند و به دلیل وجود همبستگی فضایی بین آنها،
روشهای معمول آمار کالسیک برای تحلیل چنین دادههایی قابل استفاده نیست و الزم است
به نحوی ساختار همبستگی دادهها در تحلیل آنها لحاظ شود؛ بنابراین ،اغلب روشهای
معمولی آمار مبتنی بر استقالل و مشاهدات نمونۀ مستخرج از جامعه بنا شدهاند ،اما در عمل
موارد زیادی وجود دارند که مشاهدات ،مستقل نبوده و بر حسب موقعیت قرار گرفتنشان در
فضای مورد مطالعه بهیکدیگر وابستهاند .اگر این وابستگی تابعی از فاصله بین موقعیت
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مشاهدات باشد ،ومشاهدات نزدیک به هم وابستهتر و مشاهدات دورتر از هم وابستگی کمتری
داشته باشند ،اینگونه مشاهدات دادههای فضایی 9نامیده میشوند (محمدزاده.)9013 ،
جدول  .1تفسیر ضرایب نمرۀ استاندارد در آزمون Gi
نمره استاندارد

سطح معنیداری

()z-score

()p-value

نوع الگوی پراکنش فضایی

>-5529

3539

خوشهای قوی سرد -سرد

( )-9516تا -5529

3532

خوشهای متوسط سرد -سرد

( )-9562تا -9516

3593

خوشهای ضعیف سرد -سرد

( )9562تا -9562

------

تصادفی -توزیع ناموزون

( )9562تا 9516

3593

خوشهای قوی داغ -داغ

( )9516تا 5529

3532

خوشهای متوسط داغ -داغ

<5529

3539

خوشهای ضعیف داغ -داغ

منبع :بلیانی و همکاران.961:9010 ،

روشها و آزمونهای مختلفی برای سنجش دادههای فضایی وجود دارد که در این مقاله
از شاخص نقطههای داغ( 5شاخص  )Giاستفاده شده است .شاخص ( Giجی استار) یکی از
پرکاربردترین شاخصهای خودهمبستگی فضایی است .این شاخص نقاط توزیع دادههای
مکان محور را با توجه به تنوع دادهها و تحلیل همبستگی فضایی به صورت نمرۀ استاندارد
نمایش میدهد (جدول .)9
یافتههای پژوهش
-

الگوی فضایی سطح توسعهیافتگی

نقشۀ شمارۀ  9پراکندگی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای کشور را برای سال  9013نشان
میدهد .شاخص توسعهیافتگی با استفاده از روش تاپسیس و با ترکیب  92شاخص در
بخشهای مختلف اجتماعیـ فرهنگی ،کالبدیـ زیربنایی و اقتصادی بدست آمده است .در این
روش همه شاخصها با هم ترکیب شده و با توجه به فاصله از ایدهال مثبت و ایدهال منفی در
شاخصهای مختلف یک نمرۀ کلی بهدست میآید .این نمرۀ کلی به عنوان میزان توسعهیافتگی
هر کدام از شهرستانها در نظر گرفته شده است .بر اساس این نمره ،به پهنهبندی و سطحبندی
1. Spatial Data
2. Hotspot
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توسعهای شهرستانها در پنج طبقه از برخوردارترین تا محرومترین پرداختهایم .همانطور که در
نقشۀ شماره  9مشاهده میشود نواحی مرزی کشور از میزان توسعهیافتگی کمتری برخوردارند.
در مقابل ،باالترین میزان توسعهیافتگی در نواحی مرکزی متمرکز شده است.

نقشه  .1الگو و سطوح توسعهیافتگی شهرستانهای ایران1390 ،

از اینرو ،شهرستانهای تهران ،کرج ،اصفهان ،سمنان و تبریز دارای بیشترین میزان توسعه
یافتگی و در مقابل ،شهرستانهای سرباز ،دلگان ،مهرستان (زابلی) ،اندیکا ،نیکشهر و
میانکنگی (هیرمند) پایینترین میزان توسعهیافتگی را داشتهاند .با مشاهدۀ نقشۀ  9میتوان به
الگوی نابرابر توسعهیافتگی در سطح کشور پی برد ،اما برای بررسی دقیقتر اینکه آیا میزان
توسعهیافتگی در سطح کشور از الگوی خاصی تبعیت میکند یا خیر ،در شکل  9از آزمون
موران عمومی استفاده شده است.
همانطور که از نتایج آزمون خودهمبستگی فضایی پیداست ،شاخص موران  3/406با
سطح معناداری آن  3/339نشان میدهد که سطح توسعهیافتگی شهرستانهای ایران ،ساختار
فضایی داشته و به شکل خوشهای توزیع شدهاند .به این معنا که میزان توسعهیافتگی به شدّت
تمایل به متمرکزشدن یا خوشه شدن در فضا دارد .به طوری که تجمع فضایی نقطههای داغ
(توسعهیافته) متعلق به شهرستانهای استانهای تهران ،مازندران ،اصفهان و سمنان است.

شکل  .1آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی توسعهیافتگی شهرستانهای ایران1390،
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در مقابل ،تجمع فضایی نقطههای سرد (توسعهنیافته) در نوار مرزی غربی ،شمال شرقی و
بهویژه جنوبشرقی کشور است و متعلّق به شهرستانهای استانهای سیستان و بلوچستان،
خراسان شمالی ،هرمزگان ،خوزستان ،ایالم ،لرستان ،کرمانشاه و کردستان است (نقشۀ .)5

نقشه  .2الگوی فضایی توسعهیافتگی شهرستانهای ایران بر اساس نقطههای داغ (1390 ،)Hot Spot

-

پراکندگی فضایی میزان خام شدّت مهاجرپذیری()CMII j

نقشۀ  0پراکندگی فضایی میزان خام شدّت مهاجرپذیری را در سطح شهرستانهای کشور برای
دوره  9092-13نشان میدهد .بر این اساس ،شهرستانهایی که میزان خام شدّت مهاجرپذیری
باالتری دارند در نواحی مرکزی کشور قرار دارند و مناطق مرزی جاذبۀ مهاجرتی کمتری داشته
و میزان خام شدّت مهاجرپذیری این مناطق پایینتر است .شهرستانهای ابوموسی ،مالرد ،جم،
و رباطکریم باالترین و در مقابل ،شهرستانهای دشتآزادگان ،فهرج ،قلعهگنج ،شادگان و
رودبار پایینترین میزان خام شدّت مهاجرپذیری را دارند.

نقشه  .3پراکندگی میزان خام شدّت مهاجرپذیری شهرستانهای ایران در دوره 1335-90
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هرچند پراکندگی خام این شاخص نیز تا حدی الگویی خاص در پراکنش میزان خام
مهاجرپذیری در سطح کشور را نشان میدهد ،اما برای بررسی دقیقتر تبعیت یا عدم تبعیت
میزان خام شدّت مهاجرپذیری از الگوی خاص در سطح کشور ،از آزمون موران عمومی
استفاده شده است (شکل .)5

شکل  .2آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی میزان خام شدّت مهاجرپذیری شهرستانهای
ایران1335-90 ،

بر طبق نتایج آزمون خودهمبستگی فضایی ،شاخص موران  3/914و سطح معناداری آن
 3/339است .از اینرو ،میزان خام شدّت مهاجرپذیری شهرستانهای ایران دارای ساختار فضایی
بوده و به شکل خوشهای توزیعشدهاند .به بیان دیگر ،میزان مهاجرپذیری تمایل به متمرکزشدن
یا خوشهشدن در فضا دارد .بهطوری که تجمع فضایی لکههای داغ (باالترین جاذبۀ مهاجرتی)
متعلّق به شهرستانهای استانهای تهران ،قزوین ،اصفهان و گیالن است و از طرف دیگر تجمع
فضایی لکههای سرد (پایینترین جاذبۀ مهاجرتی) متعلّق به شهرستانهای غرب ،شمال غرب و
جنوب شرق کشور یعنی استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان ،خوزستان ،لرستان ،کرمانشاه
و آذربایجان غربی است (نقشۀ .)4

نقشه  .4الگوی فضایی میزان خام شدّت مهاجرپذیری شهرستانهای ایران در دورۀ 1335-90
بر اساس نقطههای داغ (،)Hot Spot
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پراکندگی فضایی میزان خام شدّت مهاجرفرستی()CMIOj
نقشۀ  2پراکندگی میزان خام شدّت مهاجرفرستی را در سطح شهرستانهای کشور نشان می-
دهد- .بر این اساس ،شهرستانهایی که میزان خام شدت مهاجرفرستی باالتری دارند ،در نواحی
مختلفی از کشور پراکندهاند .در میان شهرستانهای کشور ،رودبار ،میانکنگی (هیرمند)،
مهرستان (زابلی) و میاندورود باالترین و در مقابل ،شهرستانهای مسجدسلیمان ،بوشهر،
ابوموسی ،سمیرم و قصرشیرین پایینترین میزان خام شدّت مهاجرفرستی در سطح کشور را
دارند .البته شهرستانهای حاشیۀ زاگرس و برخی شهرستانهای شرقی و شمال شرقی دافعۀ
مهاجرتی باالیی دارند و مناطقی که دافعۀ مهاجرتی کمتری دارند در مناطق مختلف کشور
پراکندهاند و الگوی خاصی از پراکندگی در نقشه قابل مالحظه نیست.

نقشۀ  .5پراکندگی فضایی میزان خام شدّت مهاجرفرستی در سطح شهرستانهای کشور در دورۀ 1335-90

برای بررسی دقیقتر تبعیت یا عدم تبعیت میزان خام شدّت مهاجرفرستی از الگوی
خاص در سطح کشور از آزمون موران عمومی استفاده شده است .همان طور که از نتایج
آزمون خودهمبستگی فضایی پیداست شاخص موران  3/3631و سطح معناداری آن 3/331
است .مقدار پایین شاخص موران بیانگر آن است که میزان خام شدت مهاجرفرستی به متمرکز
یا خوشهشدن در فضا تمایل ضعیفی دارد .تجمع فضایی نقطههای داغ (باالترین دافعۀ
مهاجرتی) متعلّق به شهرستانهای استانهای خوزستان ،ایالم ،لرستان و کرمانشاه است .در
مقابل ،تجمع فضایی لکههای سرد (پایینترین دافعه مهاجرتی) مربوط به برخی شهرستانهای
استانهای تهران ،البرز ،قزوین و مرکزی است (نقشۀ .)6
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شکل  .3آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی میزان خام شدّت مهاجرفرستی در سطح
شهرستانهای کشور ،دورۀ 1335-90

نقشۀ  .6الگوی فضایی میزان خام شدّت مهاجرفرستی در شهرستانهای کشور در دورۀ 1335-90
بر اساس نقطههای داغ ()Hot Spot

-

پراکندگی فضایی میزان خالص مهاجرتی()NMR

نقشۀ  1پراکندگی الگوی مهاجرفرستی و مهاجرپذیری شهرستانهای کشور را نشان میدهد.
شهرستانهای مسجدسلیمان ،هشترود ،سمیرم ،کلیبر و ماکو بیشترین میزان خالص مهاجرت
منفی و در مقابل ،شهرستانهای ابوموسی ،مالرد ،جم و پاکدشت بیشترین میزان خالص
مهاجرت مثبت را دارند .همانطور که در نقشه  1مشاهده میشود شهرستانهای نواحی مرکزی
و نوار ساحلی جنوبی بیشترین میزان خالص مهاجرت مثبت و شهرستانهای جنوب شرقی و
غرب کشور بیشترین میزان خالص مهاجرت منفی را دارند.
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نقشۀ  .7پراکندگی فضایی الگوی مهاجرپذیری و مهاجرفرستی شهرستانهای کشور در دورۀ 1335-90

برای تشخیص قطبها یا خوشههای مهاجرپذیر و مهاجرفرست به استفاده از آزمون
موران عمومی پرداختیم .شاخص موران  3/526و سطح معناداری آن  3/339بدست آمد .بر این
اساس ،میزان خالص مهاجرتی شهرستانهای ایران ساختار فضایی داشته و به شکل خوشهای
توزیعشده است.

شکل  . 4آزمون خودهمبستگی فضایی موران عمومی الگوی میزان خالص مهاجرتی شهرستانهای کشور در
دورۀ 1335-90

از اینرو ،میزان خالص مهاجرتی به متمرکزشدن یا خوشهشدن در فضا تمایل دارد.
بطوریکه تجمع فضایی لکههای داغ (مهاجرپذیری بیشتر) متعلق به شهرستانهای استانهای
تهران و برخی از شهرستانهای مازندران ،البرز ،سمنان ،مرکزی ،اصفهان و بوشهر بوده و از
طرف دیگر تجمع فضایی لکههای سرد (مهاجرفرستی بیشتر) به برخی شهرستانهای استانهای
آذربایجان شرقی و غربی ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تعلّق
داشته است (نقشۀ .)9
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نقشه  .3الگوی فضایی میزان خالص مهاجرتی شهرستانهای کشور بر اساس نقطههای داغ ()Hot Spot

بدین ترتیب ،الگوی فضایی پراکندگی شاخصهای توسعه و مهاجرت داخلی در سطح
شهرستانهای کشور مورد بررسی قرار گرفت و برای شناسایی الگوهای خوشهای مربوط به
باالترین و پایینترین مقادیر (نقطههای داغ و سرد) از آزمون موران عمومی استفاده شد .در
ادامه مقاله به بررسی رابطه بین میزان توسعهیافتگی و شاخصهای مهاجرت داخلی میپردازیم.
بدین منظور از آزمون موران محلی استفاده شده است .در این آزمون نمیتوان بیش از دو متغیر
را وارد تحلیل کرد ،به این خاطر که مبنای این تحلیل نیز بر اساس منطق آمار فضایی است،
یعنی در این تحلیلها اثر همسایگی در نظر گرفته میشود .از اینرو ،با استفاده از آزمون موران
محلی ،رابطه میزان توسعه یافتگی با شاخص شدّت مهاجرپذیری ،شدّت مهاجرفرستی ،و میزان
خالص مهاجرتی بطور جداگانه بررسی و تحلیل شده است.
-

رابطۀ توسعهیافتگی و شاخصهای مهاجرت داخلی

به منظور تعیین میزان همبستگی فضایی محلّی بین میزان توسعهیافتگی و شاخصهای مهاجرت
از نرمافزار  GEODAاستفاده شده است .خروجیهای این نرمافزار برای آزمون همبستگی در
سه بخش جداگانه بیان میشود که شامل نمودار اسکاترپالت که رابطۀ کلی بین دو متغیر را
نشان میدهد ،خروجی دوم نقشۀ روابط است که چهار الگوی ممکن همبستگی بین دو متغیر
را نشان میدهد .این نقشه نشان میدهد که در چه مناطقی با افزایش متغیر مستقل ،متغیر
وابسته افزایش یا کاهش مییابد و همچنین در چه مناطقی با کاهش متغیر مستقل ،متغیر وابسته
افزایش یا کاهش مییابد؛ هر کدام از این الگوها با رنگی متفاوت در نقشه مشخص میشوند.
همچنین در این خروجی مناطقی که از هیچکدام از الگوهای ذکر شده پیروی نمیکنند ،با
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رنگی متفاوت مشخص میشوند .در نهایت مناطقی که همبستگی فضایی بین دو متغیر در آنها
معنادار نیست بدون رنگاند(رنگ سفید) .خروجی سوم نیز نقشۀ معناداری روابط فضایی را
نشان میدهد که با رنگهای متفاوت در سطوح مختلف خطا مشخص شده است.
-

نتایج همبستگی فضایی بین میزان توسعهیافتگی و میزان خام شدّت مهاجرپذیری

نتایج شکل  2نشان میدهد ضریب موران محلی برابر با  Moran's I = .943است و با توجه به
خط شیب رگرسیون بین میزان توسعهیافتگی (محور  )Xو میزان خام شدّت مهاجرپذیری
(محور  )Yنشان از رابطۀ مثبت و معنادار این دو متغیر دارد .بر این اساس ،با افزایش میزان
توسعهیافتگی ،میزان مهاجرپذیری نیز افزایش مییابد .با اینحال ،همانطور که در نقشۀ  1نیز
مشاهده میشود ،همۀ مناطق کشور از یک الگوی رابطهای خاص پیروی نمیکنند .بر این
اساس ،بیشترین تجمع فضایی در شهرستانهای جنوب شرقی ،غرب و شمال غربی کشور
است که با الگوی تأثیر مقادیر خوشهای مشابه پایینـ پایین احاطه شده است؛ به عبارت دیگر
در این مناطق ،نرخ توسعهیافتگی پایین و میزان خام شدّت مهاجرپذیری نیز پایین است که با
توجه به نقشۀ خوشهای تولید شده 52 ،شهرستان این شرایط را دارند .در مناطق مرکزی کشور
و برخی از شهرستانهای استان خراسان رضوی و بوشهر و گیالن توسط الگوی تأثیر مقادیر
خوشهای باالـ باال احاطه شده است .در این شهرستانها میزان توسعهیافتگی و میزان خام
شدّت مهاجرپذیری باالست که با توجه به نقشۀ خوشهای تولید شده 96 ،شهرستان دارای این
الگو میباشند .برخی از شهرستانهای استان اردبیل و آذربایجان شرقی ،کرمانشاه و کرمان
الگوی غیرخوشهای باال ـ پایین دارند .در این الگو ،میزان توسعهیافتگی باال اما میزان خام
شدّت مهاجرپذیری پایین است که با توجه به نقشۀ خوشهای تولید شده 93 ،شهرستان این
وضعیت را دارند .همچنین سه شهرستان قائنات ،بوشهر و پیشوا الگوی غیرخوشهای پایینـ باال
دارند بدین معنا که آنها میزان توسعهیافتگی پایین اما میزان خام شدت مهاجرپذیری باالیی
دارند .تعداد  59شهرستان کشور نیز از هیچکدام از چهار الگوی گفتهشده پیروی نمیکنند و
همچنین رابطۀ بین این دو متغیر برای  092شهرستان معنادار نبوده است.
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شکل  .5پراکنش موران از رابطۀ دو متغیره ( )LSAتوسعهیافتگی و میزان خام شدت مهاجرپذیری

نقشه  .9نقشۀ دو متغیره ) )LSAرابطۀ بین میزان توسعهیافتگی و میزان خام مهاجرپذیری

بعالوه ،نقشۀ  93نشان میدهد که ارتباط معنادار بین میزان توسعهیافتگی و میزان خام
شدت مهاجرپذیری برای  01شهرستان در سطح  2درصد و برای  92شهرستان در سطح یک
درصد معنادار است.

نقشه  .10نقشۀ سطح معناداری رابطۀ ( )LSAبین توسعهیافتگی و میزان خام شدّت مهاجرپذیری

صادقی و شکریانی /توسعه و مهاجرت داخلی در ایران



560

نتایج همبستگی فضایی بین میزان توسعهیافتگی و میزان خام شدّت مهاجرفرستی

نتایج شکل  6نشان میدهد ضریب موران محلی برابر با  Moran's I = -35999است و با توجه
به خط شیب رگرسیون رابطۀ بین میزان توسعهیافتگی (محور  )Xو میزان خام شدت
مهاجرفرستی (محور  ،)Yرابطۀ منفی و معنادار است .بر این اساس ،با افزایش میزان توسعه-
یافتگی ،میزان مهاجرفرستی کاهش مییابد .با اینحال ،همانطور که در نقشۀ  99قابل مشاهده
است ،همۀ مناطق کشور از یک الگوی رابطهای خاص پیروی نمیکنند .بر این اساس ،بیشترین
تجمع فضایی در شهرستانهای استانهای گیالن و مازندران و برخی شهرستانهای استانهای
مرکزی ،اصفهان ،خوزستان و آذربایجانهای شرقی و غربی است و با الگوی تأثیر خوشهای
مشابه باالـ باال مشخص شده است .در این مناطق با نرخ توسعهیافتگی باال ،میزان خام شدت
مهاجرفرستی نیز باالست که با توجه به نقشۀ خوشهای تولیدشده 49 ،شهرستان چنین وضعیتی
دارند .در برخی شهرستانهای استانهای اردبیل ،قزوین ،زنجان ،گلستان ،خراسان جنوبی و یزد
و هرمزگان از الگوی تأثیر ارزشهای خوشهای پایین-پایین تبعیت میکند .این شهرستانها
سطح توسعهیافتگی پایین و میزان خام شدّت مهاجرفرستی پایینی دارد که با توجه به نقشۀ
خوشهای تولیدشده 50،شهرستان کشور چنین وضعیتی دارند .برخی از شهرستانهای استانهای
قزوین ،البرز ،گلستان ،یزد ،کرمان ،خراسان جنوبی ،بوشهر و هرمزگان با الگوی غیرخوشهای
باالـپایین احاطه شدهاند ،این شهرستانها سطح توسعهیافتگی باال و میزان خام مهاجرفرستی
پایین دارند که با توجه به نقشۀ خوشهای تولیدشده 45 ،شهرستان در این الگو قرار دارند.

شکل  .6پراکنش موران از رابطۀ دومتغیرۀ ( )LSAتوسعهیافتگی و میزان خام شدت مهاجرفرستی
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نقشه  .11نقشۀ دومتغیرۀ ) )LSAرابطۀ توسعهیافتگی و میزان خام شدت مهاجرفرستی شهرستانهای کشور

برخی از شهرستانهای استان آذربایجانهای شرقی و غربی ،کردستان ،گیالن ،کرمانشاه،
خوزستان ،اصفهان و چهارمحالوبختیاری ،الگوی غیرخوشهای پایینـ باال دارند .این شهرستان-
ها سطح توسعهیافتگی پایین و میزان خام مهاجرفرستی باال دارند ،با توجه به نقشۀ خوشهای
تولیدشده 01 ،شهرستان چنین شرایطی را دارند 51 .شهرستان نیز از هیچکدام از چهار الگوی
گفتهشده پیروی نمیکنند و همچنین ،رابطۀ بین این دو متغیر برای  552شهرستان کشور نیز
معنادار نبوده است .بعالوه ،نقشۀ  95نشان میدهد که رابطه بین میزان توسعهیافتگی و میزان
خام شدت مهاجرفرستی برای  16شهرستان در سطح  2درصد و برای  61شهرستان در سطح
یک درصد معنادار است.

نقشه  .12نقشۀ سطح معناداری رابطۀ ( )LSAبین توسعهیافتگی و میزان خام شدت مهاجرفرستی
شهرستانهای کشور

-

نتایج همبستگی فضایی بین میزان توسعهیافتگی و میزان خالص مهاجرت

نتایج مندرج در شکل  1نشان میدهد ضریب موران محلی برابر با  Moran's I = .921است و
با توجه به خط شیب رگرسیون بین میزان توسعهیافتگی (محور  )Xو میزان خالص مهاجرت
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(محور  ،)Yرابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .یعنی با افزایش میزان توسعهیافتگی ،میزان
خالص مثبت مهاجرت نیز افزایش مییابد .با اینحال ،همانطور که در نقشۀ  90قابل مشاهده
است ،همۀ شهرستانهای کشور از یک الگوی رابطهای خاص پیروی نمیکنند؛ بیشترین تجمع
فضایی در شهرستانهای غرب ،شمال غربی و جنوبغربی کشور است و از الگوی تأثیر مقادیر
خوشهای پایین ـ پایین تبعیت میکند؛ به عبارت دیگر در این مناطق نرخ توسعهیافتگی پایین و
میزان خالص مهاجرت نیز پایین است که با توجه به نقشۀ خوشهای تولیدشده 55 ،شهرستان
چنین وضعیتی دارند .مناطق مرکزی کشور و برخی از شهرستانهای استانهای آذربایجان
شرقی ،یزد و بوشهر توسط الگوی تأثیر ارزشهای خوشهای مشابه باال ـ باال احاطه شده است.
در این شهرستانها سطح توسعهیافتگی باال و میزان خالص مهاجرت نیز باال است که با توجه
به نقشۀ خوشهای تولیدشده 53 ،شهرستان چنین وضعیتی دارند.

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

نقشه  .13نقشۀ دومتغیرۀ ) )LSAرابطۀ توسعهیافتگی و میزان خالص مهاجرت شهرستانهای کشور

در برخی از شهرستانهای استانهای آذربایجان شرقی ،کرمانشاه و خوزستان ،کهگیلویه و
بویراحمد و فارس الگوی غیرخوشهای باال ـ پایین وجود دارد؛ این شهرستانها سطح توسعه
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یافتگی باال و میزان خالص مهاجرت پایین دارند که با توجه به نقشۀ خوشهای تولیدشده93 ،
شهرستان چنین وضعیتی دارند .همچنین در سه شهرستان واقع در استانهای یزد و بوشهر
الگوی ناخوشهای پایین ـ باال وجود دارد؛ این شهرستانها سطح توسعهیافتگی پایین و میزان
خالص مهاجرت باال دارد 59 .شهرستان نیز از هیچکدام از چهار الگوی گفته شده پیروی
نمیکنند و در نهایت اینکه ،رابطۀ بین این متغیر برای  094شهرستان معنادار نبوده است .سطح
معناداری نشان میدهد برای  49شهرستان در سطح معناداری  2درصد و  94شهرستان در
سطح معناداری یک درصد رابطه بین میزان توسعهیافتگی و میزان خالص مهاجرت وجود دارد.

نقشۀ  .14نقشه سطح معناداری رابطۀ ( )LSAتوسعهیافتگی و میزان خالص مهاجرت شهرستانهای کشور

بحث و نتیجهگیری
همانطور که در مقاله بدان پرداخته شد تمرکز اصلی این پژوهش بر مهاجرتهای داخلی و
ارتباط آن با میزان توسعهیافتگی در سطح شهرستانهای کشور با استفاده از رویکرد تحلیل
فضایی است .نتایج پژوهش نشان داد که بهلحاظ توسعهیافتگی ،بین شهرستان کشور تفاوت و
نابرابری محسوسی وجود دارد .شهرستانهای تهران ،کرج ،اصفهان ،سمنان و تبریز دارای
بیشترین و در مقابل ،شهرستانهای سرباز ،دلگان ،مهرستان (زابلی) ،اندیکا ،نیکشهر و
میانکنگی (هیرمند) پایینترین میزان توسعهیافتگی را دارند .همچنین ،توزیع و پراکنش فضایی
سطح توسعهیافتگی در شهرستانهای ایران به صورت خوشهای است .توزیع نابرابر توسعه
یافتگی در تحقیقات پیشین (زنگیآبادی و همکاران9019 ،؛ شیخبیگلو و همکاران9019 ،؛
نسترن و همکاران )9014 ،نیز تأیید شده و نتایج این پژوهش نیز با مطالعات قبلی همسوست.
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دربارۀ الگوی توسعهیافتگی نابرابر در سطح کشور ،عوامل مختلفی در طول زمان دست
بهدست هم داده و الگوی متمرکز-خوشهای از توسعهیافتگی را در کشور رقم زده شکل است
(حسینزادهدلیر9092،؛ قاسمیان .)9094،از اینرو ،عوامل تاریخی ،سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی و
سیاسی در شکلگیری این الگو در ایران دخیلاند (قنبری .)9013 ،برآوردها نشان میدهد
حداقل سرانۀ سرمایهگذاری بهترتیب به استانهای همدان ،لرستان ،کردستان ،خراسان،
مازندران ،آذربایجانغربی ،کهگیلویهوبویراحمد و آذربایجانشرقی اختصاص داشته و در مقابل
حداکثر آن به استانهای تهران ،یزد ،اصفهان و بوشهر تعلّق داشته است (زنجانی .)9095 ،چنین
الگوی فضایی توسعه و تمرکز امکانات در ایران ،بیانگر مدل مرکز-پیرامون است .بر اساس این
مدل ،استانهای مرکزی کشور مانند یزد ،سمنان ،تهران ،اصفهان جزو توسعهیافتهترین
استانهای کشور بوده و تمرکزگرایی امکانات و سرمایهگذاریها عمدتاً در این استانها بوده
است؛ اما به موازات دور شدن از مرکز و نزدیک شدن به استانهای مرزی کشور یعنی
کردستان ،کرمانشاه ،سیستان و بلوچستان ،اردبیل ،آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی و ...میزان
برخورداری از توسعه بهمراتب کمتر شده و آنها سطوح پایینی از امکانات و سرمایهگذاریها را
دارند.
همچنین ،نتایج آزمون موران عمومی نشان داد که پراکنش میزان توسعهیافتگی و
شاخصهای مهاجرت داخلی (میزان خام شدّت مهاجرپذیری ،میزان خام شدّت مهاجرفرستی
و میزان خالص مهاجرت) در سطح شهرستانهای کشور از الگوی خوشهای تبعیت میکند و
نقطههای داغ (باالترین میزان) سطح توسعهیافتگی و میزانهای خام و خالص مهاجرپذیری در
مناطق مرکزی کشور واقع شده و نقطههای سرد (پایینترین میزان) این شاخصها در
شهرستانهای نوار مرزی غرب ،شمال غربی و شرق کشور واقع شدهاند.
تمرکز زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری در مکانهای خاص موجب میشود تا
در بلندمدت نابرابری فضایی شدیدی میان مناطق پدید آید (جانسون .)9113 ،نابرابری فضایی
موجب میشود تا از فضا استفاده بهینه به عمل نیامده و تراکم جغرافیایی فقر و محرومیت
برخی از مناطق افزایش یابد .این موضوع باعث تشدید مهاجرتهای بیرویه شده و توزیع
بهینۀ جمعیت در فضا را غیر ممکن ساخته و به طور خالصه نابرابری فضایی ،امکان بروز فقر،
بیکاری و مهاجرت را افزایش داده است (یاسوری.)530:9099 ،
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عالوه بر اینها ،نتایج بررسی نشان داد که سالیانه حدود یک میلیون نفر در داخل کشور
جابجا شده و مهاجرت کردهاند .هرچند این مهاجرتها ،عوامل مختلفی دارد اما بر اساس
نتایج ،یکی از بسترهای شکلگیری مهاجرتهای داخلی در ایران ،توسعۀ نابرابر است .بر
اساس نتایج آزمون موران محلی سطح توسعهیافتگی با میزان خام شدّت مهاجرپذیری رابطۀ
مثبت و با میزان خام شدّت مهاجرفرستی رابطۀ منفی و معنادار دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش
سطح توسعهیافتگی ،شدّت مهاجرپذیری نیز افزایش و در مقابل ،شدّت مهاجرفرستی کاهش
مییابد .نتیجه قابل توجه و متفاوت از مطالعات قبلی این است که همه شهرستانهای کشور از
این الگوی واحد تبعیت نکردهاند و چهار الگوی مختلف باال-باال (با افزایش سطح توسعه
یافتگی ،افزایش در مهاجرپذیری) ،پایین-پایین (با کاهش سطح توسعهیافتگی ،کاهش در
مهاجرپذیری) ،باال-پایین (با افزایش سطح توسعهیافتگی ،کاهش در مهاجرپذیری) و پایین-باال
(با کاهش سطح توسعهیافتگی ،افزایش در مهاجرپذیری) وجود دارد.
بنابراین ،ناپایداری جمعیتی که در نرخهای باالی مهاجرفرستی معنا پیدا میکند و متأثر از
نابرابری توسعهای است ،برای مناطق مرزی کشور بهویژه جنوب شرقی کشور و مناطق غرب
کشور بیشتر محسوس و قابل مشاهده است .در مقابل در مناطق مرکزی و شمالی و جنوب
کشور (بهویژه استان بوشهر) الگوی پایداری جمعیتی وجود دارد .این وضعیتهای متفاوت
بیانگر آن است که پایداری جمعیتی بخشی از نظام پایداری است که با پایداری در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست -محیطی ارتباط تنگاتنگی دارد .بدین ترتیب ،یافتههای
پژوهش با استداللهای نظری رویکرد ساختی و نظریه وابستگی و همچنین یافتههای مطالعات
پیشین در خصوص رابطۀ توسعه و مهاجرت (نظیر قرخلو و حبیبی9092 ،؛ عسگری ندوشن و
همکاران )9012،همسوست .از اینرو ،یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکلگیری مهاجرتهای
داخلی ،توسعۀ نابرابر فضایی است .شهرستانهای کشور سطوح متفاوتی از توسعه را تجربه
میکنند و این عدم تعادل در بهرهگیری از مواهب توسعهای به حرکات و جابجاییهای
ناموزون جمعیتی منجر شده است .در نتیجه ،برای کاهش و تعدیل جریانهای مهاجرت داخلی،
اجرای آمایش سرزمینی و توزیع برابر و عادالنه منابع و امکانات توسعهای میان مناطق مختلف
کشور ،ایجاد فرصتهای شغلی و سرمایهگذاریهای مناسب در این زمینه بهویژه برای مناطق
مرزی کشور پیشنهاد میشود.
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