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    مقدمه 
ی   مهــاجرت   بــه   صــورت   مهــاجرت   از    مــسئله

روستا   به   شهر،   از   شهر   به   روستا   از   روستا   بـه   
روســتا   یــا   از   شــهرهای   کوچــک   بــه   شــهرهای   

افتد.   شکل   غالـب    بزرگ   در   جامعه   اتفاق   می
مهــاجرت   در   اکــثر   کــشورهای   جهــان   ســوم   از   

سویه   و   عموماً   بـدون    جمله   ایران،   حرکت   یک
بازگشت   روستاییان   به   شهرها   است،   اما   طی   

رســد   در   نواحــی    ی   اخــیر   بــه   نظــر   می دهــه
روستایی   کـشور   الگـوی   دیگـری   از   مهـاجرت   
تحت   عنوان   مهاجرت   معکوس   شـکل   گرفتـه   

طوری   کـــه   در   نتـــایج   سرشـــماری    اســـت.   بـــه
تعـداد      ۱۳۹۰عمومی   نفوس   و   مسکن   سـال   

مهاجرین   معکوس   (شهر   به   روسـتا)   بیـش   از   
مهاجرت   روستا   به   شهر   بوده   است.   طی   ایـن   
ــتا    ــه   روس ــهر   ب ــه   از   ش ــرادی   ک ــداد   اف دوره   تع

نفــر   و   تعــداد      ۷۵۵٬۵۴۶انــد،    مهــاجرت   کرده
افـــرادی   کـــه   از   روســـتا   بـــه   شـــهر   مهـــاجرت   

نفر   بوده   است.   در   واقع      ۶۵۵٬۲۵۱اند    داشته
ــر   خــالف    ــن   دوره   ب ــاجرت   معکــوس   در   ای مه

تر    هزار   نفر   بیش   ۱۰۰های   قبل   بیش   از    دوره
از   مهــاجرت   روســتا   بــه   شــهر   بــوده   اســت.   از   

نگری    گذاری   و   آینـده آنجا   که   هرگونه   سیاست
در   نواحی   روسـتایی   بـا   سـاختار   جمعیـت   بـه   
ــدا    طــور   مــستقیم   و   غــیر   مــستقیم   ارتبــاط   پی

ــــاجران   در    می ــــصد   مه ــــد،   شــــناخت   مق کن
مهــــاجرت   معکــــوس   و   تحلیــــل   الگوهــــای   

ــه ــر   آن    جاب ــر   ب ــل   مؤث ــت   و   عوام جایی   جمعی
ی   حاضــر    ســزایی   دارد.   در   مقالــه اهمیــت   به

ــماری    ــایج   سرش ــاس   نت ــر   اس ــده،   ب ــعی   ش س
مرکـز      ۱۳۹۰عمومی   نفـوس   و   مـسکن   سـال   

آمار   ایران   و   بـا   تحلیـل   و   تبییـن   علمـی   و   بـه   
ـــه ای،   ضـــمن   بررســـی   وقـــوع    روش   كتابخان

هــای    هــا   در   کــشور،   ویژگی گونــه   مهاجرت این
روســـتاهای   مقـــصد   مهـــاجران   در   مهـــاجرت   

گیری   این   رویداد   مـورد    معکوس   و   علل   شکل
مطالعه   قرار   گیرد.   الزم   به   ذکـر   اسـت   در   ایـن   

آیا   مهاجرت   معکوس   در   
 کشور   در   حال   تحقق   است؟

 
  اله   ميرفالح   نصيري،   فريده   دل   عظيمي   و   شهال   صباغي   سيد   نعمت 

 ارشد   آمار   و   رئيس   مركز   آمار   و   اطالعات   راهبردي   وزارت   تعاون،   كار   و   رفاه   اجتماعي   است.   كارشناساله   ميرفالح   نصيري      نعمت

 هاي   آماري   وزارت   تعاون،   كار   و   رفاه   اجتماعي   است.   هاي   فني   و   روش   ارشد   آمار   و   كارشناس   طرح   كارشناس فريده   دل   عظيمي
 ارشد   پژوهش   علوم   اجتماعي،   رئيس   گروه   پژوهش   و   نظارت   تعاون،   كار   و   رفاه   اجتماعي   است.   كارشنلسيشهال   صباغي   

افتد    مقاله   مهاجرت   معکوس   زمانی   اتفاق   می
تـر   از    که   تعداد   مهاجران   شهر   بـه   روسـتا   بیش

تعداد   مهاجران   روستا   به   شهر   در   استان   مورد   
 نظر   باشد.   

    بیان   مسئله 
عالوه   بر   جریان   غالب   مهاجرت   از   روستا   بـه   
شــهر   و   از   شــهرهای   کوچــک   بــه   بــزرگ،   طــی   

ــال ــر   می س ــه   نظ ــیر   ب ــان    های   اخ ــد،   جری رس
ی   مهاجرت   از   شهرها   به   نواحی   روستا    وارونه

بار   در   ایران    شکل   گرفته   است.   برای   نخستین
بر   اساس   نتایج   سرشماری   عمومـی   نفـوس   و   

،   تعــــداد   مهاجریــــن   ۱۳۹۰مــــسکن   ســــال   
معکوس   (شهر   به   روستا)   بیـش   از   مهـاجرت   
روستا   به   شهر   بـوده   اسـت.   حـال   ایـن   سـؤال   

گونـــه    آیـــد   کـــه   آیـــا   بـــه   واقـــع   این پیـــش   می
هـــا   رخ   داده   اســـت؟   و   در   صـــورت    مهاجرت

رخــداد،   روســتاهای   کــدام   اســتان،   مقـــصد   
ها   بوده   و   همچنین   دالیـل    مهاجرت   شهرنشین
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ــن   مهاجرت ــه   می ای ــشتی   چ ــای   بازگ ــد    ه توان
 باشد؟

     های   تحقیق وضعیت   یافته 
 وضعیت   مهاجرت   داخلی   در   ایران 

های   سرشـماری   عمومـی    در   این   بخش،   یافته
ــال    ــسکن   س ــوس   و   م ــه   ۱۳۹۰نف ی    در   زمین

گیرد.    مهاجرت   در   ایران   مورد   بررسی   قرار   می
   ۱۳۹۰الـــی      ۱۳۸۵های    ی   ســـال در   فاصـــله

درصـد      ۷٫۲میلیون   نفر   کـه   تقریبـاً      ۵٫۴حدود   
را      ۱۳۹۰از   جمعیــت   کــل   کــشور   را   در   ســال   

ـــــشکیل   می ـــــشور    ت ـــــد،   در   داخـــــل   ک دهن
اند.   از    جا   شــده هــای   داخلــی)   جابــه (مهاجرت

ــدود    ــداد،   ح ــن   تع ــل      ۳۹۱ای ــر   مح ــزار   نف ه
 اند.    اقامت   قبلی   خود   را   اظهار   نکرده
ی    ها   در   زمینــه بــا   توجــه   بــه   وضــعیت   اســتان

پذیری   بین   استانی   یا   درون   استانی،    مهاجرت

های   تهران،   خراسان   رضوی،   اصـفهان    استان
تـرین   مهاجرپـذیری   را    ترتیب   بیش و   فارس   به

هــای   مهاجرپــذیر   کــشور   بــه    داشــته   و   از   قطب
درصـد   از   کـل      ۳۸آیند   که   قریب   بـه    شمار   می
های   داخلی   صورت   گرفته   را   به   خود    مهاجرت

اند.   در   این   میـان   سـهم   باالیـی    اختصاص   داده
از   این   جمعیت   مهاجر   از   مناطق   شـهری   کـل   

ها   بـوده    کشور   به   منـاطق   شـهری   ایـن   اسـتان
 است.   

ــه   هــدف   اصــلی   ایــن   مطالعــه   کــه    بــا   توجــه   ب
بررســی   وقــوع   مهــاجرت   معکــوس   در   کــشور   

باشـد   و    می   ۱۳۹۰الی      ۱۳۸۵های    طی   سال
تـوان   دیـد    ،   می۲های   جـدول    با   توجه   به   داده
در      ۱۳۹۰الـــی      ۱۳۸۵های    کـــه   طـــی   ســـال

های   مازندران،   تهران،   گیالن،   بوشـهر،    استان
خراســان   رضــوی،   گلــستان،   کرمانــشاه،   یــزد،   
همــدان،   لرســتان،   سیــستان   و   بلوچــستان،   

ــبرز،   اصــفهان    ــالم،   ال ســمنان،   خوزســتان،   ای
تـــر   از    هـــای   شـــهر   بـــه   روســـتا   بیش مهاجرت
های   روستا   به   شـهر   بـوده   اسـت.   بـه    مهاجرت

ــن    ــتر   در   ای ــارت   به ــاجرت      ۱۷عب اســتان   مه
ـــــامل    ـــــه   ش ـــــت   ک ـــــوس   رخ   داده   اس معک

هــای   بیــن   اســتانی   و   درون   اســتانی    مهاجرت
ـــه،   بررســـی   بیش می ـــری   در    شـــود.   در   ادام ت

اســتان   مازنــدران،      ۷خــصوص   مهــاجرت   بــه   
ــستان،   خراســان    ــالن،   بوشــهر،   گل ــران،   گی ته

تریــن    ترتیب   بیش رضــوی   و   کرمانــشاه   کــه   بــه
اند،   صـــورت    مهـــاجرت   معکـــوس   را   داشـــته

   ۷گرفتــه   اســت.   الزم   بــه   ذکــر   اســت   در   ایــن   
تـر    استان   تعداد   مهاجران   شهر   به   روستا   بیش

 باشد.    از   تعداد   مهاجران   روستا   به   شهر   می

 علل   مهاجرت   معکوس
منظور   بررســـی   علـــت   رخـــداد   مهـــاجرت    بـــه

ی   زمـانی   ذکـر   شـده    معکوس   در   کشور   دربازه
به   بررسـی   علـل   مهـاجرت   صـورت   گرفتـه   از   
مناطق   شهری   کل   کشور   به   مناطق   روسـتایی   

دهد   که   در   کل    نشان   می   ۳پردازیم.   جدول    می
ترین   مهاجرت   معکـوس   (از   شـهر    کشور   بیش

بـه      »پـیروی   از   خـانوار«به   روسـتا)   بـه   علـت   
درصــد   بــوده   اســت.   پــس   از   آن      ۴۶٫۰مــیزان   

ـــه   مـــسکن    مهـــاجرت   شـــغلی   و   دســـتیابی   ب
ــه ــرای    ترتیب   بیش مناســب   ب ــیزه   ب ــرین   انگ ت

مهاجرت   از   شهر   به   روستا   بوده   است.   منظور   
ــغلی   مهاجرت ــاجرت   ش ــورت    از   مه ــای   ص ه

گرفته   به   دلیـل   جـستجوی   کـار،   یـافتن   شـغل   
بهتر،   انتقال   شغلی   و   انجام   یا   پایـان   خدمـت   

   ۷باشد.   الگوی   علـل   مهـاجرت   در    وظیفه   می
تـــرین   مهـــاجرت    اســـتان   منتخـــب   کـــه   بیش

ها   رخ   داده   اسـت،   بـه   جـز   دو    معکوس   در   آن
استان   بوشهر   و   کرمانشاه،   از   الگوی   کـشوری   

کنـــد.   در   دو   اســـتان   بوشـــهر   و    تبعیـــت   می
تـرین   علـل    کرمانشاه،   مهـاجرت   شـغلی   بیش

مهاجرت   معکـوس   بـوده   و   پـیروی   از   خـانوار   
 گیرد.       ی   بعدی   قرار   می در   رتبه

 ۱۳۸۵-۱۳۹۰های    تعداد   مهاجران   بر   حسب   مبدأ   و   مقصد   آخرین   مهاجرت   طی   سال -۱جدول   

 مقصد   مهاجرت مبدأ   مهاجرت
 آبادی   شهر  

۱۳۸۵-۱۳۹۰ 
 ساله)   ۵ی    (دوره

 ۷۵۵۵۴۶   ۳۲۵۹۰۴۰   شهر  
 ۳۶۸۷۰۸   ۶۵۵۲۵۱   آبادی  
 ۲۳۷۳۰   ۷۸۷۸۹   خارج   از   کشور  
 ۷۶۹۵۳   ۲۶۷۳۱۱   اظهار   نشده  

۱۳۷۵-۱۳۸۵ 
 ساله)   ۱۰ی    (دوره

 ۲۰۰۴۰۱۲   ۶۳۸۵۶۶۵   شهر  
 ۱۰۶۴۰۴۳   ۲۳۳۰۰۵۴   آبادی  
 ۶۲۳۳۶   ۱۹۸۱۵۹   خارج   از   کشور  
 ۱۸۰۴۹   ۸۵۸۳۲   اظهار   نشده  

۱۳۶۵-۱۳۷۵ 
 ساله)   ۱۰ی    (دوره

 ۱۵۴۰۶۹۴   ۴۰۶۲۱۷۱   شهر  
 ۹۴۳۰۹۵   ۱۸۸۹۹۰۵   آبادی  
 ۱۰۰۶۱۷   ۱۳۷۷۱۴   خارج   از   کشور  
 ۱۱۶۸۹   ۳۲۸۸۵   اظهار   نشده  

۱۳۵۵-۱۳۶۵ 
 ساله)   ۱۰ی    (دوره

 ۶۷۸۷۱۷   ۱۹۱۲۲۴۰   شهر  
 ۶۹۰۲۱۸   ۱۵۳۵۵۲۷   آبادی  
 ۳۳۲۸۴۰   ۳۶۷۱۳۸   خارج   از   کشور  
 ۵۸۶۸۸   ۱۶۹۳۱۹   اظهار   نشده  

،   ۱۳۷۵،   ۱۳۶۵های    مرکز   آمار   ایران،   نتایج   سرشماری   عمومی   نفوس   و   مسکن   سال   ها: مأخذ   داده
۱۳۸۵   ،۱۳۹۰ 



 1395،   مهر   و   آبان   20ي      آمار،   شماره ۱۶

 

 

ـــا    ـــه   در   آنه ـــتاهایی   ک ـــی   روس ویژگ
 مهاجرت   معکوس   رخ   داده   است

در   گــام   بعــدی   پــس   از   تعییــن   علــل   مهــاجرت   
اسـتان   منتخـب   بـه      ۷معکوس   به   روسـتاهای   

پـردازیم.    های   ایـن   روسـتاها   می بررسی   ویژگی
های   معکـوس    همین   منظور،   تعداد   مهاجرت به

انجام   شـده   از   تمـامی   نقـاط   شـهری   کـشور   بـه   
ــاط   روســتایی    اســتان   منتخــب      ۷تفکیــک   نق

تــــر   قــــرار   گرفــــت.   در    مــــورد   بررســــی   بیش
   ۱۳۹۰سرشـــماری   نفـــوس   و   مـــسکن   ســـال   

ی   روســـــتایی)    منظـــــور   از   آبـــــادی   (نقطـــــه
ای   است   واقـع   در   یـک   دهـستان،   بـا    محدوده
ی   ثبتی   یا   عرفـی   مـستقل   و   خـارج   از    محدوده
ی   شهرها   یا   آبادی   دیگـر   کـه   بـه   دلیـل    محدوده

وجود   فعالیت   انسان   در   تمام   یا   بخشی   از   آن،   
قابــل   تــشخیص   و   معمــوًال   دارای   نــام   خاصــی   

ی   جغرافیایـــی    اســـت.   آبـــادی   یـــک   نقطـــه
شود   که   شامل   اراضی   کـشاورزی    محسوب   می

و   یا   غیر   کشاورزی   و   اماکن   محل   فعالیت   یـا   
سکونت   انسان   است.   آبادی   ممکن   است   یک   
ده،   یــک   مزرعــه،   یــک   مکــان،   یــک   معــدن   و   

امثال   آن   باشـد.   بـا   توجـه   بـه   ایـن   تعریـف   و   
ـــی ـــده،   پادگان بررس ـــل   آم ـــه   عم ـــا،    های   ب ه
های    هــای   نظــامی   مــسکونی،   شــهرک مجتمع

ـــراف    ـــده   اط ـــیس   ش ـــد   تأس ـــسکونی   جدی م
ی   روســتایی   در   نظــر    شــهرهای   بــزرگ،   نقطــه

 اند. گرفته   شده
با   توجـه   بـه   ایـن   موضـوع   و   بـر   اسـاس   آمـار   

ســال   گذشــته   بــه      ۵مهــاجران   وارد   شــده   طــی   
مناطق   روستایی   از   مناطق   شهری   كل   كـشور   
بــر   حــسب   آبــادی   محــل   اقامــت   فعلــی   و   بــر   

ــدول    ــاس   ج ــشاه،   از   ۳اس ــتان   کرمان ،   در   اس
ــان    ــه   روســتا،      ۲۵٬۱۲۹می مهــاجرت   شــهر   ب

هــا   فعالیــت    درصــد   در   پادگان   ۲۷قریــب   بــه   
ــه ــا   در   خان های   ســازمانی   نظامــی    داشــته   و   ی

درصـد   از      ۲۲٫۰انـد.   همچنیـن    سکونت   یافته
مهــــاجرین   معکــــوس   در   ایــــن   اســــتان،   در   

ی   شـهرهای   بـزرگ،   سـاکن    های   حومه شهرک
اند.   لـذا   شـاید   بتـوان   گفـت،   نزدیـک   بـه    شده

گرفته    های   معکوس   صورت نیمی   از   مهاجرت
ــه   پادگان ــتان   ب ــن   اس ــا،   مجتمع در   ای ــای    ه ه
های   مسکونی   جدید    نظامی   مسکونی،   شهرک

تأســیس   شــده   اطــراف   شــهرهای   بــزرگ   بــوده   

 است.      
مهـاجرت   شـهر      ۳۰٬۰۵۹در   استان   بوشهر   از   

های   جدیـد    درصـد   در   شـهرک   ۲۸به   روسـتا،   
   ۲۰٫۳تأسیس   شده   اطراف   شهرهای   بزرگ   و   

ــژه ــاطق   وی ــی   و    درصــد   در   من ــارس   جنوب ی   پ
نیروگــاه   اتمــی   ســاکن   شــده   و   یــا   فعالیــت   

توان   گفت   در   اسـتان    اند.   بنا   بر   این   می داشته
بوشهر   نیز   مانند   استان   کرمانشاه   حدود   نیمی   
از   مهـاجران   معکــوس   بـه   نقــاط   روســتایی   در   

های   اتمـی،   منـاطق   اسـتخراج   گـاز   و    نیروگاه
 اند.       های   حومه   سکونت   یافته نفت   و   شهرک

ـــران   و   خراســـان   رضـــوی    در   اســـتان های   ته
هــای    درصــد   از   مهاجرت   ۲۶و      ۳۱ترتیب    بــه

ـــهرک ـــه   در   ش ـــورت   گرفت ـــوس   ص های    معک
شهرهای    اطراف   شهرهای   بزرگ   به   ویژه   کالن

اند،   کــه   ایــن    تهــران   و   مــشهد   ســاکن   شــده
ها   در   تقـــسیمات   جغرافیـــایی   ســـال    شـــهرک
ی   روسـتایی   (آبـادی)    عنوان   نقطـه ،   به۱۳۹۰

اند   و   بعـــضًا   توســـط   مناطـــق    شـــناخته   شـــده
شـوند.   از    شـهر   اداره   می شهرداری   همـان   کالن

شـهر   تهـران،    های   اقمـاری   کالن جمله   شـهرک

توزیع   نسبی   مهاجران   داخلی   کشور   بر   حسب   جهت   مهاجرت   به   تفکیک   استان -۱شکل     

۰ 

۰٫۳ 
۰٫۲ 
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۰٫۸ 
۰٫۷ 
۰٫۶ 
۰٫۵ 

۱ 
۰٫۹ 
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 ۱۳۹۰سرشماری      -توزیع   مهاجران   داخلی   بر   حسب   روستا   و   شهر   بودن   مبدأ   و   مقصد   به   تفکیک   استان   مقصد -۲جدول   
 *شهر   به   روستا   شهر   به   شهر   روستا   به   شهر   روستا   به   روستا   جمع   های   مقصد استان
 ۷۵۵۵۴۶   ۳۲۵۹۰۴۰   ۶۵۵۲۵۱   ۳۶۸۷۰۸   ۵۰۳۸۵۴۵   کل   کشور
 ۳۱۵۸۲   ۱۱۸۸۱۷   ۲۹۹۴۷   ۱۲۴۶۲   ۱۹۲۸۰۸   شرقیآذربایجان 

 ۲۸۲۷۹   ۸۴۹۵۴   ۳۱۶۹۲   ۱۸۵۷۰   ۱۶۳۴۹۵   آذربایجان   غربی
 ۹۴۲۲   ۳۹۷۳۶   ۱۳۳۴۲   ۳۹۵۷   ۶۶۴۵۷   اردبیل
 ۳۶۴۰۳   ۲۵۹۷۲۹   ۳۳۲۱۸   ۱۳۴۲۳   ۳۴۲۷۷۳   اصفهان

 ۲۱۵۱۶   ۲۳۵۶۶۰   ۱۷۳۸۸   ۴۸۵۱   ۲۷۹۴۱۵   البرز
 ۸۲۲۴   ۲۴۳۱۹   ۴۸۲۰   ۲۰۸۸   ۳۹۴۵۱   ایالم
 ۲۷۶۲۵   ۵۹۰۲۷   ۱۳۹۰۹   ۷۷۵۰   ۱۰۸۳۱۱   بوشهر
 ۷۹۳۲۲   ۷۱۵۵۲۵   ۵۶۶۲۱   ۱۹۶۰۱   ۸۷۱۰۶۹   تهران

 ۵۶۴۴   ۲۶۳۹۵   ۱۲۱۶۰   ۵۲۲۵   ۴۹۴۲۴   چهارمحال   و   بختیاری
 ۱۶۹۱۰   ۳۴۷۹۷   ۱۹۰۴۴   ۸۹۶۶   ۷۹۷۱۷   خراسان   جنوبی
 ۷۱۰۴۰   ۲۱۱۵۳۴   ۵۹۷۶۴   ۳۰۷۳۰   ۳۷۳۰۶۸   خراسان   رضوی
 ۱۶۷۹۰   ۳۱۹۸۱   ۱۸۳۵۸   ۹۰۳۱   ۷۶۱۶۰   خراسان   شمالی

 ۳۰۰۶۱   ۱۵۳۳۳۳   ۲۱۸۰۵   ۱۵۸۲۲   ۲۲۱۰۲۱   خوزستان
 ۱۳۰۲۶   ۳۱۵۲۵   ۱۷۷۲۷   ۷۲۵۱   ۶۹۵۲۹   زنجان
 ۸۴۲۴   ۴۷۰۹۱   ۷۳۰۱   ۲۹۶۶   ۶۵۷۸۲   سمنان

 ۱۱۸۳۳   ۵۷۳۷۳   ۱۰۳۵۶   ۹۳۵۲   ۸۸۹۱۴   سیستان   و   بلوچستان
 ۴۰۸۷۲   ۲۰۲۵۶۵   ۵۸۰۸۴   ۲۳۲۶۳   ۳۲۴۷۸۴   فارس
 ۱۲۹۰۹   ۴۸۶۸۵   ۱۳۴۹۱   ۵۳۹۳   ۸۰۴۷۸   قزوین

 ۲۲۹۶   ۴۹۳۰۰   ۵۹۸۷   ۶۴۰   ۵۸۲۲۳   قم
 ۲۱۴۵۳   ۵۸۹۱۲   ۳۰۱۱۵   ۱۴۴۱۵   ۱۲۴۸۹۵   كردستان
 ۱۹۸۰۴   ۹۸۶۲۸   ۲۱۸۲۵   ۱۲۵۷۹   ۱۵۲۸۳۶   كرمان

 ۲۴۰۳۸   ۶۰۷۲۵   ۱۴۱۰۰   ۶۹۸۹   ۱۰۵۸۵۲   كرمانشاه
 ۹۸۰۸   ۲۳۷۰۶   ۱۶۲۶۱   ۱۱۶۱۳   ۶۱۳۸۸   كهگیلویه   و   بویراحمد

 ۳۰۸۶۰   ۶۶۰۶۵   ۱۸۸۱۰   ۲۷۳۰۰   ۱۴۳۰۳۵   گلستان
 ۴۴۶۷۰   ۱۲۰۱۲۷   ۲۲۵۷۴   ۲۷۶۸۱   ۲۱۵۰۵۲   گیالن
 ۱۲۲۰۶   ۳۷۴۸۱   ۸۵۱۸   ۵۱۲۸   ۶۳۳۳۳   لرستان

 ۵۷۵۵۸   ۱۱۲۵۴۱   ۱۸۰۶۳   ۳۱۷۸۰   ۲۱۹۹۴۲   مازندران
 ۱۴۰۴۹   ۶۶۸۴۵   ۱۶۹۲۹   ۴۲۰۳   ۱۰۲۰۲۶   مركزی

 ۱۴۰۵۲   ۶۵۹۲۰   ۱۵۵۰۶   ۱۳۲۳۸   ۱۰۸۷۱۶   هرمزگان
 ۲۱۵۹۳   ۵۲۳۹۶   ۱۶۷۳۴   ۸۶۶۳   ۹۹۳۸۶   همدان

 ۱۳۲۷۷   ۶۳۳۴۸   ۱۰۸۰۲   ۳۷۷۸   ۹۱۲۰۵   یزد
 ۱۳۹۰مرکز   آمار   ایران،   نتایج   سرشماری   عمومی   نفوس   و   مسکن   سال      ها: مأخذ   داده

 ،   ناشی   از   موارد   اظهار   نشده   است۳*اختالف   در   تعداد   مهاجران   شهر   به   روستا   با   جدول   
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جایی    به سال   گذشته   از   مناطق   شهری   کل   کشور   به   مناطق   روستایی   بر   حسب   استان   مقصد   و   علت   مهاجرت   (بر   اساس   آخرین   جا   ۵مهاجران   وارد   شده   طی      -۳جدول   
 شده) انجام

   تحصیل   مهاجرت   شغلی   جمع   استان
دستیابی   به   مسکن   

تر مناسب سایر   و      پیروی   از   خانوار   
 درصد   تعداد درصد   تعداد درصد   تعداد درصد   تعداد اظهارنشده

 ۵۱۶۶۸   ۴۶٫۰   ۳۶۸۳۲۲   ۱۲٫۴   ۹۹۳۱۵   ۵٫۴   ۴۳۲۶۱   ۲۹٫۷   ۲۳۷۹۱۳   ۸۰۰۴۷۹   کل   کشور
 ۲۲۴۰   ۴۲٫۱   ۱۴۳۱۴   ۱۵٫۳   ۵۱۹۳   ۳٫۰   ۱۰۱۶   ۳۳٫۰   ۱۱۲۱۶   ۳۳۹۷۹   آذربایجان   شرقی
 ۱۸۶۱   ۳۷٫۷   ۱۱۴۰۱   ۱۰٫۲   ۳۰۸۱   ۱۳٫۲   ۳۹۹۳   ۳۲٫۸   ۹۹۲۵   ۳۰۲۶۱   آذربایجان   غربی

 ۸۱۷   ۳۳٫۴   ۳۳۲۶   ۶٫۴   ۶۳۵   ۷٫۱   ۷۱۰   ۴۴٫۹   ۴۴۶۵   ۹۹۵۳   اردبیل
 ۲۱۷۸   ۴۷٫۹   ۱۸۳۴۶   ۱۲٫۲   ۴۶۶۳   ۴٫۰   ۱۵۴۱   ۳۰٫۲   ۱۱۵۵۲   ۳۸۲۸۰   اصفهان

 ۱۴۵۰   ۶۱٫۹   ۱۳۸۸۰   ۱۶٫۳   ۳۶۵۱   ۰٫۹   ۱۹۶   ۱۴٫۴   ۳۲۳۱   ۲۲۴۰۸   البرز
 ۵۷۳   ۲۸٫۲   ۲۴۷۶   ۶٫۴   ۵۶۴   ۶٫۷   ۵۸۸   ۵۲٫۱   ۴۵۷۸   ۸۷۷۹   ایالم
 ۹۶۰   ۴۰٫۶   ۱۲۲۰۵   ۷٫۹   ۲۳۷۰   ۴٫۶   ۱۳۹۷   ۴۳٫۷   ۱۳۱۲۷   ۳۰۰۵۹   بوشهر
 ۵۸۰۰   ۵۷٫۸   ۴۸۱۹۸   ۱۵٫۹   ۱۳۲۲۹   ۱٫۰   ۸۳۸   ۱۸٫۴   ۱۵۳۷۸   ۸۳۴۴۳   تهران

 ۵۰۸   ۴۰٫۹   ۲۴۹۴   ۱۰٫۴   ۶۳۳   ۸٫۴   ۵۱۱   ۳۲٫۱   ۱۹۵۶   ۶۱۰۲   چهارمحال   و   بختیارى
 ۷۳۵   ۵۴٫۱   ۹۳۸۱   ۱۶٫۷   ۲۸۹۰   ۳٫۴   ۵۸۳   ۲۱٫۶   ۳۷۵۱   ۱۷۳۴۰   خراسان   جنوبی
 ۵۰۴۰   ۵۳٫۰   ۳۹۳۶۳   ۱۲٫۶   ۹۳۳۰   ۳٫۷   ۲۷۳۵   ۲۳٫۹   ۱۷۷۷۴   ۷۴۲۴۲   خراسان   رضوی
 ۱۱۶۶   ۳۹٫۴   ۷۱۱۹   ۱۰٫۴   ۱۸۸۵   ۸٫۸   ۱۵۹۳   ۳۴٫۹   ۶۳۱۳   ۱۸۰۷۶   خراسان   شمالی

 ۳۲۵۴   ۳۶٫۴   ۱۱۸۰۱   ۱۰٫۶   ۳۴۱۹   ۳٫۹   ۱۲۶۸   ۳۹٫۱   ۱۲۶۵۳   ۳۲۳۹۵   خوزستان
 ۱۰۳۷   ۲۷٫۹   ۳۹۳۰   ۱۰٫۷   ۱۴۹۹   ۱۵٫۵   ۲۱۸۱   ۳۹٫۲   ۵۵۱۴   ۱۴۰۶۱   زنجان
 ۴۶۱   ۳۶٫۹   ۳۲۲۵   ۶٫۲   ۵۴۳   ۱٫۳   ۱۱۱   ۵۰٫۳   ۴۳۹۵   ۸۷۳۵   سمنان

 ۷۴۸   ۳۷٫۴   ۴۸۷۵   ۸٫۱   ۱۰۵۹   ۱۳٫۴   ۱۷۴۵   ۳۵٫۳   ۴۶۰۷   ۱۳۰۳۴   سیستان   و   بلوچستان
 ۲۸۵۸   ۳۸٫۹   ۱۷۰۶۲   ۱۰٫۳   ۴۵۲۳   ۱۱٫۶   ۵۱۰۴   ۳۲٫۷   ۱۴۳۷۰   ۴۳۹۱۷   فارس
 ۷۰۸   ۴۹٫۱   ۶۶۴۹   ۱۲٫۸   ۱۷۲۸   ۴٫۴   ۵۸۹   ۲۸٫۶   ۳۸۶۶   ۱۳۵۴۰   قزوین

 ۱۱۴   ۴۸٫۸   ۱۲۳۳   ۱۴٫۸   ۳۷۵   ۰٫۳   ۷   ۳۱٫۶   ۷۹۷   ۲۵۲۶   قم
 ۱۰۱۲   ۴۸٫۵   ۱۰۷۸۵   ۱۴٫۱   ۳۱۳۴   ۳٫۳   ۷۲۷   ۲۹٫۶   ۶۵۸۸   ۲۲۲۴۶   كردستان
 ۱۳۳۰   ۴۹٫۸   ۱۰۴۲۹   ۱۱٫۷   ۲۴۶۱   ۷٫۶   ۱۵۹۲   ۲۴٫۵   ۵۱۴۲   ۲۰۹۵۴   كرمان

 ۹۹۳   ۳۸٫۰   ۹۵۴۴   ۱۰٫۹   ۲۷۴۸   ۱٫۹   ۴۶۷   ۴۵٫۳   ۱۱۳۷۷   ۲۵۱۲۹   كرمانشاه
 ۵۴۸   ۵۸٫۸   ۶۱۵۳   ۱۳٫۷   ۱۴۳۶   ۶٫۰   ۶۳۱   ۱۶٫۲   ۱۶۹۹   ۱۰۴۶۷   كهگیلویه   و   بویراحمد

 ۱۸۰۳   ۵۰٫۵   ۱۶۲۱۱   ۱۱٫۹   ۳۸۱۸   ۲٫۴   ۷۶۷   ۲۹٫۶   ۹۴۸۷   ۳۲۰۸۶   گلستان
 ۴۰۴۰   ۴۹٫۹   ۲۳۰۸۳   ۱۵٫۵   ۷۱۶۲   ۳٫۶   ۱۶۷۵   ۲۲٫۳   ۱۰۳۲۴   ۴۶۲۸۴   گیالن
 ۹۳۵   ۴۴٫۳   ۵۸۷۴   ۱۲٫۵   ۱۶۵۱   ۱۲٫۷   ۱۶۸۹   ۲۳٫۴   ۳۱۰۰   ۱۳۲۴۹   لرستان

 ۴۵۶۹   ۴۸٫۱   ۲۹۱۱۸   ۱۵٫۴   ۹۳۰۷   ۶٫۴   ۳۸۴۵   ۲۲٫۶   ۱۳۷۰۸   ۶۰۵۴۷   مازندران
 ۱۰۶۵   ۴۲٫۵   ۶۳۰۶   ۱۰٫۹   ۱۶۱۵   ۱٫۵   ۲۲۲   ۳۸٫۰   ۵۶۴۵   ۱۴۸۵۳   مركزى

 ۷۳۲   ۴۲٫۱   ۶۳۱۳   ۸٫۰   ۱۲۰۲   ۶٫۵   ۹۷۵   ۳۸٫۵   ۵۷۷۰   ۱۴۹۹۲   هرمزگان
 ۱۳۸۳   ۳۷٫۲   ۹۰۶۸   ۱۰٫۰   ۲۴۵۰   ۱۱٫۳   ۲۷۵۸   ۳۵٫۸   ۸۷۲۶   ۲۴۳۸۵   همدان

 ۷۵۰   ۳۰٫۱   ۴۲۶۰   ۷٫۵   ۱۰۶۱   ۸٫۵   ۱۲۰۷   ۴۸٫۶   ۶۸۷۹   ۱۴۱۵۷   یزد
استخراج   و   در   اختیار      ۱۳۹۰،   اطالعات   این   جدول   توسط   مركز   آمار   ایران   از   نتایج   سرشماری   سال      ۱۳۹۰مرکز   آمار   ایران،   نتایج   سرشماری   عمومی   نفوس   و   مسکن   سال      ها: مأخذ   داده

  نویسنده   مقاله   قرار   گرفته   است.
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توان   به   شهر   جدید   پرند،   شـهرک   پرنـدک،    می
آباد    آباد،   صـالح شـهر،   عبـدل دشت،   خاور قیام

و   ...   اشـــاره   نمـــود   کـــه   طبـــق   تقـــسیمات   
ی   روستایی   در    ،   نقطه۱۳۹۰جغرافیایی   سال   
اند   ولـی   در   واقـع   جـزو   شـهر    نظر   گرفتـه   شـده

 باشند.    می
گونـــه    بنــا   بــر   ایــن   شـــاید   بتــوان   گفــت   این

ها   مربوط   به   اقشار   ضـعیف   جامعـه    مهاجرت
بوده   که   بـه   دنبـال   یـافتن   کـار   و   دسـتیابی   بـه   
زندگی   بهتر   راهی   کالن   شـهرها   شـده   ولـی   بـه   
ـــن    ـــدگی   در   چنی ـــدرت   زن ـــتن   ق ـــل   نداش دلی
ــرریز    ــورت   س ــه   ص ــار   و   ب ــه   ناچ ــهرهایی   ب ش

ــــهرک ــــت   در   ش ــــن    جمعی ــــاری   ای های   اقم
ــده کالن ــاکن   ش ــهرها   س ــه ش ــل    اند.   نکت ی   قاب

های   مــذکور   بــه    تأمــل   ایــن   اســت   کــه   شــهرک
ظــاهر   و   بــا   توجــه   بــه   تقــسیمات   جغرافیایــی   

ی   روسـتایی   یـا    عنوان   نقطـه ،   بـه۱۳۹۰سال   
که   عمــًال    اند.   در   صــورتی آبــادی   شــناخته   شــده

 ماهیت   روستا   و   آبادی   را   ندارند.      
ی   ویژگی   نقاط   روستایی   سه   استان    با   مطالعه

هــا    گیــالن،   مازنــدران   و   گلــستان   کــه   در   آن
ـــته،    ـــوع   پیوس ـــه   وق ـــوس   ب ـــاجرت   معک مه

ــسیاری   از   آن ــد،   ب ــشخص   گردی ــا،   دارای    م ه
ــا    خصوصــیات   و   ویژگی هــای   یــک   روســتا   ی

باشد.   به   بیان    آبادی   با   مفهوم   عام   و   رایج   می
هـای    دیگر   بخش   بسیار   نـاچیزی   از   مهاجرت
هـای    معکوس   در   این   سـه   اسـتان،   بـه   پادگان

های   مـسکونی   نظـامی   و    نظامی   و   یا   شـهرک
های   صــنعتی   کــه   در   تقــسیمات    یــا   شــهرک

عنوان   آبـادی   و   یـا    به   ۱۳۹۰جغرافیایی   سال   
ــن   شــده نقطــه اند،   صــورت    ی   روســتایی   تعیی

 گرفته   است.   
توان   گفت،   روستاهای   واقع   در    بنا   بر   این   می

های   شمالی   کـشور،   بـه   جهـت   شـرایط    استان
سـازی،    محیطی   و   اقلیمی   خـاص،   رشـد   خانه

های   ویالیـــی   و   آپارتمـــانی   در    ســـاخت   خانـــه
های   ارثی    های   روستایی،   داشتن   زمین محیط

و   ...   محــل   مناســبی   بــرای   وقــوع   مهــاجرت   

 باشند. معکوس   می
دهــد   کــه   مجمــوع    همچنیــن   نتــایج   نــشان   می

تعداد   مهاجران   شهر   به   روستا   که   به   ظاهر   به   
اند   ولی   عمًال   در    نقطه   روستایی   مهاجرت   کرده

ــــزرگ،   پادگان حاشــــیه هــــا،    ی   شــــهرهای   ب
هــای    هــای   مــسکونی   نظــامی،   نیروگاه مجتمع

ی    اتمی،   مناطق   اقتصادی   ویـژه   نظـیر   منطقـه
پارس   جنوبی   و   ...   سکونت   یافته   یا   مـشغول   

   ۴باشـند،   در    به   کار   و   یا   خدمت   سـربازی   می
استان   بوشـهر،   کرمانـشاه،   تهـران   و   خراسـان   

باشند   کـه   در    نفر   می   ۷۴٬۵۲۷رضوی،   تعداد   
هــای    درصــد   از   مــیزان   مهاجرت   ۷۴حــدود   

مهــاجر)      ۱۰۰٬۲۹۵(  ۱۳۹۰معکــوس   ســال   
 دهند.    را   پوشش   می

  گیری    نتیجه 
ــال ــله   س ــایج   حاصــل،   در   فاص ــق   نت های    طب

میلیون   نفر   کـه      ۵٫۴حدود      ۱۳۹۰الی      ۱۳۸۵
درصد   از   جمعیت   کل   کشور   را   در      ۷٫۲تقریباً   
دهنـد،   در   داخـل    را   تـشکیل   می   ۱۳۹۰سال   

ـــاجرت ـــی)   جابه کـــشور   (مه جـــا    هـــای   داخل
 اند. شده

های   تهران،   خراسان   رضوی،   اصـفهان    استان
ــه ــارس   ب ــذیری    ترتیب   بیش و   ف ــرین   مهاجرپ ت

بین اسـتانی یـا درون اسـتانی را داشـته و از 
آیند که    های مهاجرپذیر کشور به شمار می   قطب 

های داخلی    درصد از کل مهاجرت   ۳۸ قریب به  
 اند.   صورت گرفته را به خود اختصاص داده 

استان    ۱۷ در    ۱۳۹۰ الی    ۱۳۸۵ های    طی سال 
کــشور، مهــاجرت معکــوس رخ داده اســت. بــه  

هــای    ها مهاجرت   عبــارت بهــتر در ایــن اســتان 
هـــای    تـــر   از   مهاجرت شـــهر   بـــه   روســـتا   بیش

های    روســتا   بــه   شــهر   بــوده   اســت   کــه   اســتان
مازندران،   تهـران،   گیـالن،   بوشـهر،   گلـستان،   

ترتیــــب    خراســــان   رضــــوی   و   کرمانــــشاه   به
ـــــرین   مهاجرت بیش ـــــوس   را    ت ـــــای   معک ه
تـرین   مهـاجرت    اند.   در   کل   کـشور   بیش داشته

پیروی   «معکوس   (از   شهر   به   روستا)   به   علت   
درصد   بوده   است.      ۴۶٫۰به   میزان      »از   خانوار

ــه    پــس   از   آن   مهــاجرت   شــغلی   و   دســتیابی   ب
تــرین   انگــیزه    ترتیب   بیش مــسکن   مناســب   بــه

برای   مهاجرت   از   شهر   به   روستا   بـوده   اسـت.   
اســتان   منتخــب   کــه      ۷علــت   مهــاجرت   در   

ــرین   مهــاجرت   معکــوس   در   آن بیش هــا   رخ    ت
ـــهر   و    ـــتان   بوش ـــه   جـــز   دو   اس داده   اســـت،   ب

ترین   علـل    کرمانشاه   که   مهاجرت   شغلی   بیش
هـا   بـوده،   پـیروی   از    مهاجرت   معکوس   در   آن

 باشد.       خانوار   می
با   توجـه   بـه   ویژگـی   روسـتاهای   مقـصد   مـورد   

ــه   در    ــه   در   آن   ۷مطالع ــا    اســتان   منتخــب   ک ه
مهاجرت   معکوس   رخ   داده   و   با   توجه   به   علل   

ــکل ــه   مهاجرت گیری   این ش ــا،   می گون ــوان    ه ت
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های   معکوس   را   به   سه   دسته   تقـسیم    مهاجرت
 نمود.   

ـــته ـــکل در   دس ـــل   اصـــلی   ش گیری    ی   اول   عل
مهاجرت   معکوس   به   شـرایط   آب   و   هوایـی   و   

های    شود.   مهاجرت اقلیمی   منطقه   مربوط   می
گرفته   از   نقـاط   شـهری   کـل   کـشور   بـه    صورت

های   شمالی   کشور   از   جملـه    روستاهای   استان
اســتان   گیــالن،   مازنــدران   و   گلــستان   در   ایــن   

هـا    گونه   مهاجرت گیرند.   در   این دسته   جای   می
گیری   مهـــاجرت    هـــا   نقـــشی   در   شـــکل دولت

ـــر   می ـــه   نظ ـــته   و   ب ـــد   انگیزه نداش ـــای    رس ه
ــیر ــدگی   در    غ ــدن   از   زن ــا   ش ــیر،   ره ــی   نظ پول

ــه    ــیدن   ب ــام،   رس ــر   ازدح ــوده   و   پُ ــهرهای   آل ش
ــش   بیش ــه    آرام ــی   ب ــت،   دسترس ــر   در   طبیع ت

ی   بیـن   شـهر   و    زمین   ارزان   و   کم   بودن   فاصله
شود.   بنـا   بـر   ایـن    روستا،   سبب   مهاجرت   می

توان   گفت   روستاهای   شمالی   کشور   محـل    می
مناســبی   بــرای   وقــوع   مهــاجرت   معکــوس   

 باشند. می
تـوان    ی کم بین شهر و روستا می   در مفهوم فاصله 

ی الزم    ی فیزیکــی (زمــان و هزینــه   هــم بــه جنبــه 
  -ی اجتمــاعی   بــرای مــسافرت) و هــم بــه جنبــه 

ی   روســتایی   و    هــای   جامعــه (تفاوت   فرهنگــی 
 ). ۹۵،   ۱۳۹۰شهری)   اشاره   نمود   (ربانی،   

ی   دوم    های   معکوس   واقـع   در   دسـته مهاجرت
شـــهرها   شـــکل    در   روســـتاهای   اطـــراف   کالن

های    اند.   این   روستاها   در   واقـع   شـهرک گرفته
ــاری   می ــه   در   فاصــله اقم ی   کمــی   از    باشــند   ک

ــا   آرزوی    شــهرها   واقــع   شــده کالن اند.   افــراد   ب
رسیدن   به   شرایط   زندگی   بهتر   راهی   شـهرهای   

شــــهرها   شــــده   و   بــــه   دلیــــل    بــــزرگ   و   کالن
گونــــه    های   ســــنگین   زنــــدگی   در   این هزینــــه

شهرهای   بزرگ   و   امکان   دستیابی   به   مـسکن   
ـــه ارزان ـــر   در   حوم ـــزرگ،   در    ت ی   شـــهرهای   ب

های   اقمــــاری   و   شــــهرهای   جدیــــد    شــــهرک
شـوند.   لـذا   در   ایـن    تأسیس   شـده،   سـاکن   می

ـــته   از   مهاجرت ـــاجرت    دس ـــع   مه ـــا   در   واق ه
ــن    ــه   وقــوع   ناپیوســته   اســت   و   ای معکــوس   ب

انـد   کـه    نقاط   جزء   شهرهای   عمران   جدید   بوده
ی   روسـتایی   قلمـداد    در   زمان   سرشماری   نقطه

شدند.   در   استان   تهران   و   خراسان   رضـوی    می
 با   این   پدیده   مواجه   هستیم.

ها   یا   نقـاط   روسـتایی    ی   سوم،   آبادی در   دسته
ــــع   پادگان ــــاطق   نظــــامی   و    در   واق ــــا،   من ه

های    های   مـسکونی   نظـامی   در   اسـتان مجتمع
مرزی   کشور   نظیر   استان   کرمانشاه   بـوده   و   یـا   

های    مناطق   اقتـصادی   ویـژه   نظـیر   پاالیـشگاه
های    نفت،   پتروشیمی   و   گـاز   واقـع   در   اسـتان
باشـند.    جنوبی   کشور   نظیر   اسـتان   بوشـهر   می

بنــا   بــر   ایــن   در   ایــن   دســته   نــیز   مهــاجرت   
ــداده   و    ــی   آن   رخ   ن ــنی   واقع ــه   مع معکــوس   ب
علت   مهاجرت   به   این   نقاط،   جستجوی   کـار،   
یافتن   شغل   بهتر،   انتقـال   شـغلی   و   انجـام   یـا   

 باشد. پایان   خدمت   وظیفه   می
درصــد   از      ۷۴حــدود     دهــد، نتــایج   نــشان   می
 ۱۳۹۰هــای   معکــوس   ســال    مــیزان   مهاجرت

ــه      ۱۰۰٬۲۹۵( ــوط   ب ــاجر)   مرب ــتان      ۴مه اس
تهران،   خراسان   رضـوی،   بوشـهر   و   کرمانـشاه   

باشد   که   به   طور   واقع   مهـاجرت   معکـوس    می
 ها   صورت   نگرفته   است.    در   این   استان

 منبع
ــاریه،   ژان.   ( ــتاها.   ۱۳۷۳برنارش ــهرها   و   روس ).   ش

 ترجمه:   سیروس   سهامی.   نشر   نیکا،   مشهد.   
ــرا. ــتا،   زه ــرا.   روس ــاهری،   زه ــول.   ط ــانی،   رس  رب

ـــل   انگیزه۱۳۹۰( ـــاجرت    ).   بررســـی   عل هـــای   مه
ـــر   توســـعه ـــأثیر   آن   ب ـــاعی،    معکـــوس   و   ت ی   اجتم

ی   موردی   مهاجران   روستانشین    اقتصادی   (مطالعه
ی   پــژوهش   و    شــهرهای   تنکــابن   و   رامــسر)،   مجلــه

ی   پنجــم،    ریزی   شــهری،   ســال   دوم،   شــماره برنامــه
 .۸۳-۱۰۸.   صص   ۱۳۹۰تابستان   

ـــــاس. ـــــمی،   عب ـــــدین.   قاس ـــــهبازی،   مظفرال  ش
).   ســـنجش   مـــیزان   گـــرایش   روســـتاییان   ۱۳۹۱(

دره  های ماهنـشان و خـرم بخش مرکزی شهرستان
ــه مهــاجرت  ــر   آن.   فــصلنامهب ــر   ب ی    و   عوامــل   مؤث

ـــارم   ،   شـــماره ـــاعی،   ســـال   چه ـــژوهش   اجتم ی    پ
 .۱۳۱-۱۲۵.   صص   ۱۳۹۱شانزدهم،   پاییز   

ــرا. ــابری،   زه ــر.   ص ــوان،   جعف ــریم.   ج ــمی،   م  قاس
گیری   مهـاجرت    ).   تحلیلی   بـر   علـل   شـکل۱۳۹۳(

معکــوس   در   نواحــی   روســتایی   شهرســتان   بینــالود.   
ی   مطالعــات   جغرافیــایی   منــاطق   خــشک،    نــشریه

.   ۱۳۹۳ی   شانزدهم،   تابـستان    سال   چهارم،   شماره
 .۱۵-۳۷صص   

).   نظریــــات   ۱۳۶۸لهــــسائی   زاده،   عبــــدالعلی.   (
 مهاجرت،   شیراز:   انتشارات   نوید.

ـــسکن    ـــوس   و   م ـــی   نف ـــماری   عموم ـــایج   سرش نت
 مرکز   آمار   ایران.   ۱۳۹۰الی      ۱۳۶۵های    سال

ای   بــر    )،   جمعیــت   مقدمــه۱۳۸۵ویلکــس،   جــان   (
ی   دکتر   الهه   میرزایی،    مفاهیم   و   موضوعات،   ترجمه
 ریزی   تهران. سازمان   مدیریت   و   برنامه


