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 پیشگفتار

عوامل خارجی تغییر تعداد و  ترینمهممهاجرت از جمله عوامل مؤثر بر تغییرات و تحوالت جمعیتی است که از 

ساختار جمعیت است. پدیده مهاجرت موضوع جدیدی نبوده بلکه از زمان حضور انسان بر کره زمین مطرح بوده 

های مستقر در یک مکان جغرافیایی خاص بعد از تاریخ زندگی بشر دارد. انسانای کهن در است. این موضوع سابقه

ها برآیند. یکی از اند که در جهت رفع آنکسب آگاهی و شناخت نسبی نسبت به نیازهای خود همواره بر آن بوده

های به مکان های بشر در طول تاریخ، مهاجرت افراد از محل سکونت خودیابی به خواستههای دستبهترین شیوه

 دیگر بوده است.

ی اجتماعی مهم عنوان یک پدیدهخصوص مهاجرت از روستا به شهر بهاز اوایل قرن نوزدهم، مهاجرت و به

نظران و اندیشمندان قرار گرفت. بروز تغییرات سریع در جامعه طرز جدیدی مورد توجه صاحب نمایان شد و لذا به

خواهی انسان عصر جدید سبب پیدایش نوع جدیدی از مهاجرت شد و به زونطلبی و افشهری، جاذبه شهرها، رفاه

جایی دنبال آن اصطالح ترک روستا و روستاگریزی در سه دهه اول قرن بیستم رایج گردید. البته مهاجرت و جابه

ت این ها در جوامع پیشرفته و صنعتی با کشورهای در حال توسعه تمایز آشکاری دارد و چون علت و ماهیانسان

ها متفاوت بوده است، در نتیجه پیامدها و تأثیرات متفاوتی را بر جای گذاشته است. مهاجرت در معنای مورد مهاجرت

ها و )جمشیدی .آغاز شده و تأثیرات آن نیز تشدید شده است 1340نظر در ایران نیز بعد از اصالحات ارضی دهه 

 (.72: 1381بابایی،  علی

ها و کشورهایی با شود، مخصوصاً در ملیتورد مهاجرت، به توسعه و پیشرفت مربوط مینظریات قرن نوزدهم در م

است.  معیارهای مشخص شهروندی، پاسپورت و کنترل دائم و مستمر مرزها و حدود و قانون ملیت وجود داشته

دهد، ولی میملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه  -شهروندی و تابعیت یک کشور

شود. مهاجرت بدون تأیید رسمی خاطر مهاجرت منوط به شرایطی است که توسط قانون مهاجرت تعیین میاقامت به

ها معموالً برای عنوان خالف تعریف نشود، دولتتواند طبق این قوانین یک خالف تلقی شود و حتی اگر آن بهمی

 .کنندمهاجرت غیر قانونی بازداشت و حبس تعیین می

برند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای گردش اقتصاد خود کشورهای مهاجرپذیر از نیروی کار مهاجران نفع می

داری و های کشاورزی، ساختمان، رستورانویژه در بخشبه نیروی کار ارزان مهاجران نیاز دارند. مهاجران به

به کار هستند. حتی در درون اتحادیه اروپا نیز  داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل مشغولهتل

های اقامتی برای بعضی از کشورها دارد و این امر رسماً به مهاجرت و کار غیرقانونی دامن انجام کار، محدودیت

شود که مهاجران خود را به زور به جوامع های مربوط به مهاجرت غالباً چنین جلوه داده میزند. در واقع در بحثمی

کنند. در این میان نه تنها به علل مهاجرت، که ریشه بسیاری از آنان مناسبات اقتصادی جهانی تر تحمیل میهمرف

 



گردد شود، بلکه در مورد منافع سرشاری که از راه مهاجرت قانونی و غیرقانونی نصیب سوداگران میاست، اشاره نمی

 1شود.نیز سکوت می

ها: مریم های جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، خانماین نشریه توسط کارشناسان دفتر آمار

پوررضاانور، بهناز سرخیل، سودابه زبرجد و آقایان حسام خدامرادی و داوود عباسی تهیه و تنظیم شده است که 

 شود. بدینوسیله از زحمات ایشان تشکر و قدردانی می

 

 

 

 دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري

 يگروه سرشمار
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 : کلیاتفصل اول

 طرح مسئله -1-1

عنوان یک پدیده جمعیتی، متأثر از عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تأثیرگذار در ابعاد مختلف مهاجرت به

یک جامعه را تحت تأثیر جمعیت یک منطقه است. فرایند مهاجرت نیز امری پیچیده است که نه تنها حجم و رشد جمعیت 

 .کندای در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد میدهد، بلکه تغییرات قابل مالحظهقرار می
وجود داشته است ولی جریانات مهاجرتی از دوران بعد از انقالب  هاانسانای است که همواره در میان مهاجرت پدیده

شد، چرا که ای مطلوب تلقی میده تا چند دهه اخیر پدیدهها را به سوی خود جلب کرد. این پدیصنعتی بوده که توجه

حل مناسبی برای نیروی کار های وسیع روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را راهدانان مهاجرتاقتصاد

اصلی بیکاری به را یکی از عوامل  دانستند ولی امروزه آناضافی و همچنین جوابگوی نیروی کار مورد نیاز صنایع شهری می

 (6: 1367آورند )تودارو، حساب می

ای از عوامل اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. فرایند مهاجرت مهاجرت حاصل مجموعه پیچیده

نوع توان یک اجتماعی ارتباط دارد. به عبارت دیگر مهاجرت را می -امری پیچیده است که با زبان، فرهنگ و شرایط اقتصادی

 (.6: 1367تطبیق و سازگاری اجتماعی در پاسخ به نیازهایی اقتصادی، اجتماعی و نیازهای فرهنگی محسوب کرد )تودارو 

از این تعداد، اند. جا شدهیا در داخل کشور جابه وارد کشور شدهنفر  5،534،666 مجموعاً 1390 - 85های در فاصله سال

نفر  342،793 درصد( خارج از کشور بوده و 9/1نفر ) 102،519 ،د(، داخل کشوردرص 92نفر ) 5،089،354محل اقامت قبلی 

 بهدرصد(  7/77نفر ) 4،302،086 همچنین از مجموع کل مهاجران، اند.محل اقامت قبلی خود را اظهار نکردهنیز درصد(  2/6)

  اند.شدهوارد نقاط روستایی  به( 3/22)نفر  1،232،580 نقاط شهری و

، محل اقامت یا 90تا  85نفر طی دوره زمانی  5،534،666 مجموع 1390رشماری عمومی نفوس و مسکن طبق نتایج س

، نسبت دهدتشکیل مینفر را زنان  2،626،106 نفر را مردان و 2،908،560 اند که از این تعداد،سکونت خود را تغییر داده

دهد از زنان بوده است. ترکیب سنی مهاجران نیز نشان می تربیشسهم مردان  یندرصد بوده است. بنابرا 111جنسی مهاجران 

 9/15و  0/19ساله است. این مقدار برای کل کشور به ترتیب  29ـ25و  24ـ20های سنی که باالترین سهم متعلق به گروه

بوده است،  درصد بوده است. بنابراین مهاجرت جوان گزین 1/17و  3/19درصد و برای زنان  9/14و  8/18درصد؛ برای مردان 

مهاجرت جوانان موجب کاهش نیروی جوان، افزایش نسبت سالخوردگی و در نتیجه افزایش نسبت وابستگی در مبدأ و در 

 گردد.مقصد نیز باعث تغییر ترکیب جنسی جمعیت جوان و تغییر الگوی فعالیت و اشتغال آنان می
یروی از خانوار، دستیابی به مسکن مناسب و جستجوی دهد که بعد از پنشان می 1390 مطالعه علت مهاجرت در سرشماری

چون اکثریت مردان سرپرست خانوار هستند، خانوار نیز به شوند و های مهاجرت محسوب میعلت ترینمهمکار برای مردان 

نیازهای  کنند. بنابراین همین مسئله باعث دامن زدن به مشکل مسکن و اشتغال و تشدیدتبعیت از آنان اقدام به مهاجرت می

 این دو بخش در مقصد خواهد شد.

در کل کشور و  های اجتماعی اقتصادی مهاجرانو ویژگی جنسی مهاجرت الگوهای سنی و شناختبه دنبال  مطالعه در این

ای دارای خصوصیات اقتصادی و . مهاجران در هر جامعهتا شناخت جامعی از رفتار مهاجران ارائه دهیمهستیم ها استان
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شوند. در این های خاص، از بقیه افراد جامعه متمایز میو الگوهای سنی و جنسی خاص خود هستند و با این ویژگیاجتماعی 

اجتماعی )وضع زناشویی، تحصیل و اشتغال( و ساختار سنی و جنسی مهاجران به تفصیل مورد -های اقتصادیویژگی نشریه

 شود. قایسه میبحث قرار خواهد گرفت و با غیرمهاجران )افراد بومی( م
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 بکار رفته يهاشاخصو  تعاريف و مفاهیم -1-2

 تعاريف  1-2-1

تعریف  1395و 1390های مندرج در این اثر، مطابق تعاریف موجود در سرشماری عمومی نفوس و مسکنمفاهیم و شاخص

هایی که ط با مهاجرت و شاخصهای مرتبها در این جا ضرورتی ندارد و فقط مفاهیم و شاخصآن همهشوند، از این رو ذکر می

 اند، توضیح داده خواهند شد.به صراحت در نشریات سرشماری تعریف نشده

ای که شهر یا آبادی محل اقامت خود را در فاصله آبان آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و مؤسسهمهاجر: 

 .(13: 1395د )مرکز آمار ایران، شوناند، مهاجر شناخته میتغییر داده 1395تا آبان  1390

سال  5شود که در محل تولد خود سکونت دارد و یا حداقل فرد بومی یا غیرمهاجر به کسی گفته می غیر مهاجر )بومی(:

 اخیر در محل سکونت فعلی اقامت داشته است )همان(.

ر استان، مبدأ مهاجرت به شمار آمده به ه 1395تا  1390های : محل اقامت قبلی مهاجران وارد شده طی سالمبدأ مهاجرت

 (.9: 1380است )زنجانی، 

به هر استان، مقصد مهاجرت به شمار  1395تا  1390های : محل اقامت فعلی مهاجران وارد شده طی سالمقصد مهاجرت

 (.9: 1380)زنجانی،  .آمده است

صی را طی دوره زمانی معین ترک : عبارت است از حاصل تفریق تعداد افرادی که منطقه مشخمیزان خالص مهاجرت

تقسیم بر جمعیت میان دوره  (I) 2شونداز تعداد افرادی که طی همان دوره زمانی وارد منطقه مذکور می (E) 1کنندمی

شود. اگر تعداد مهاجران ، میزان خالص مهاجرت برابر با صفر میI=Eضربدرهزار. اگر این دو رقم با هم برابر باشند یعنی 

این میزان مثبت و چنانچه مهاجران خارج شده بیش از مهاجران وارد  (I>E)ش از مهاجران خارج شده باشد یعنی واردشده بی

 این میزان منفی خواهد بود. (I< E )شده باشد 
دهنده مهاجرفرست گر مهاجرپذیر بودن منطقه و اگر منفی باشد نشاناگر حاصل میزان خالص مهاجرت مثبت باشد بیان

 است )همان(.بودن منطقه 

 

 

 

 

به هر شهر یا آبادی، قبل  1395تا  1390های : منظور آخرین اقامتگاه معمولی مهاجران وارد شده طی سالمحل اقامت قبلی

از مهاجرت است. شهرستان و استان محل اقامت قبلی بر اساس محدوده فعلی تقسیمات کشوری و وضعیت شهر یا آبادی بودن 

 (.13: 1395شود )مرکز آمار ایران، ک محل اقامت قبلی تعیین میآن بر اساس وضعیت زمان تر

                                                           
1 . Emigration 
2 . Immigration 

=

=

=

=

= 

 میزان خالص مهاجرت

 مهاجران وارد شده -مهاجران خارج شده 

 جمعیت میانه دوره

1000× 
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 باسواد

ای را به فارسی یا هر زبان دیگری بخوانند و بنویسند، خـواه مـدرک رسـمی داشـته یـا نداشـته       توانند متن سادهافرادی که می

دآموزان نهضت سوادآموزی نیز باسواد شوند. همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سواباشند، باسواد محسوب می

 آیند.به حساب می

 

 پايه، دوره يا مدرك تحصیلی

هـای  هـا و توصـیه  پایه، دوره یا مدرک تحصیلی برای افراد در حال تحصیل و افراد غیـر محصـل بـر اسـاس سـطوح، چـارچوب      

موزشی کشور در گذشـته و حـال، تنظـیم    ( و انطباق آن با نظام آ1های تحصیلی)المللی سطوح آموزشی و رشتهبندی بینطبقه

های تحصیلی ایـران بـر   بندی سطوح آموزشی و رشتهطبقه»های تحصیلی در نشریه شده است. مشروح مصادیق سطوح و دوره

 (13موجود است.)همان، « ISCED-97اساس 

 
 وضع فعالیت  

ی مورد نظر است. هریک از افراد از این نظر و در این سرشماری، وضع فعالیت افراد در هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرشمار

 گیرند:های زیر قرار میبا توجه به تعریف کار، در یکی از گروه

: فردی که مطابق با تعریف کار و مصادیق آن در هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک ساعت کار شاغل

شود. عالوه بر این، افراد دارای شرایط زیر نیز شاغل به محسوب میکرده، هر چند در شغل معمول خود کار نکرده باشد، شاغل 

 آیند:حساب می

این گونه  اند.افرادی که دارای شغلی هستند ولی در هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده -

شند و در صورتی که خوداشتغال هستند باید بگیر هستند باید پیوند رسمی شغلی داشته بادر صورتی که مزد و حقوق افراد،

 (14کسب و کارآنان تداوم داشته باشد)همان، 
کنند و به دلیل فصلی بودن کارشان در هفت روز پیش از مراجعه کشاورزی برای خود کار می هایافرادی که در فعالیت -

 اند.مأمور سرشماری کار نکرده
 اند.هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری سرکار خود نرفته افرادی که به دلیل نوبتی بودن کارشان در -
اند و مشغول به تحصیل هستند و به این دلیل در هفت روز پیش افرادی که از سازمان محل کار خود بورسیه تحصیلی گرفته -

 اند.از مراجعه مأمور سرشماری کار نکرده
رت و ... در هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری سرکار خود افرادی که به دلیل مرخصی، تعطیالت، بیماری و مساف -

 اند.نرفته
آالت، نداشتن مشتری یا سفارش کار به طور ها و ماشینافرادی که به دالیلی نظیر تغییرات موقت سازمانی یا خرابی دستگاه -

 اند.موقت سرکار نرفته
 شغلی دارند.اند ولی پیوند رسمی افرادی که از کار خود معلق شده -

اند در اند و دارای شغلی نیز نبوده: افرادی که در هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکردهبیکار

 (14شوند. )همان، صورت داشتن دو شرط زیر بیکار محسوب می
مؤسسات کاریابی دولتی یا نام یا پیگیری در روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت 30در  -1

 های استخدامی و ... انجام داده باشند.آگهی خصوصی، پرس و جو از دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه
روزه شامل هفت روز گذشته و هفت روز آینده آمادگی شروع کار را داشته  15 آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره -2

 باشند.

 اند:محسوب شده همچنین افراد زیر بیکار
                                                           

1 - International Standard Classification Of Education.  
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در انتظار شروع کار جدید هستند، یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده  -

 به کار )طبق تعریف( هستند.
این « شغل قبلیدر انتظار بازگشت به »در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار )طبق تعریف( هستند. منظور از  -

است که فرد قبالً دارای کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست داده و پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به 

 برد.شغل خود بسر می

 
 جمعیت فعال اقتصادي

 اند جمعیتیا بیکار بودهخانوارها که در هفت روز قبل از مراجعه مامور آمارگیر شاغل و  تربیشساله و  10تمامی اعضای 

 آیند.به شمار می« فعال اقتصادی»

 شوند.محسوب می« فعال اقتصادی»اند، داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بودهمحصالن، خانه

 
 جمعیت غیرفعال اقتصادي

اند جمعیت مامور آمارگیری شاغل و یا بیکار نبودهخانوارها که در هفت روز قبل از مراجعه  تربیشساله و  10تمامی اعضای 

 آیند.به شمار می« غیر فعال اقتصادی»

 روند.چهار گروه زیر جزو جمعیت غیرفعال اقتصادی به شمار می

های آموزش رسمی کشور در داخل یا خارج از کشور مشغول به : افرادی که شاغل یا بیکار نباشند و طبق برنامهمحصل

 تحصیل هستند 

 داری هستند.: افرادی که شاغل یا بیکار، یا در حال تحصیل نباشند و مشغول به انجام وظایف خانهدارخانه

شوند و دارای درامد حاصل از دار محسوب نمی: کسانی که شاغل، بیکار )جویای کار(، محصل و خانهداراي درآمد بدون کار

 شوند.... هستند، دارای درآمد بدون کار محسوب میها و بازنشستگی، امالک و مستغالت، سود سهام، سپرده

 (15گیرند. )همان، بندی نیستند، در گروه سایر قرار میهای باال قابل طبقهیک از گروه: کسانی که در هیچساير
 

 زناشويی و باروري

ا آغـاز نکـرده باشـند، دارای    اند حتی اگر زندگی مشـترک ر زنان یا مردانی که عقد ازدواج )دایم یا موقت(، بسته داراي همسر:

 شوند.همسر محسوب می

انـد،  زنان یا مردانی که همسرشان فوت کرده است و تا زمان سرشماری مجدداً ازدواج نکـرده  همسر به دلیل فوت همسر:بی

 شوند.همسر به دلیل فوت همسر شناخته میبی

انـد،  ازدواج نکـرده  انـد و تـا زمـان سرشـماری مجـدداً     ته: زنان یا مردانی که از همسر خود طالق گرفهمسر به دلیل طالقبی

 شوند.همسر به دلیل طالق تلقی میبی

شـوند. زنـان یـا    اند، هرگز ازدواج نکرده شـناخته مـی  زنان یا مردانی که تا زمان سرشماری ازدواج نکرده: هرگز ازدواج نکرده

 (15گیرند. )همان، قرار میاند، در این گروه مردانی که نامزد شده ولی هنوز عقد نکرده
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 فصل دوم

 اهی مهاجرتو رنخ اه جریان
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 مهاجرت يهانرخو ها فصل دوم: جريان

   

 داخلی مهاجرت هايجريان -2-1

از این تعداد،  اند.جا شدهیا در داخل کشور جابه نفر وارد کشور شده 4،300،988 مجموعاً 1390 - 95های در فاصله سال

نفر  12،480 درصد( خارج از کشور بوده و 6/2) نفر 110،829 درصد(، داخل کشور، 97نفر ) 4،177،679 محل اقامت قبلی

درصد( به  9/82نفر ) 3،564،735 اند. همچنین از مجموع کل مهاجران، درصد( نیز محل اقامت قبلی خود را اظهار نکرده 3/0)

نفر  2،852،349 اند. از مجموع مهاجران داخلی این دوره( به نقاط روستایی وارد شده1/17)نفر  736،253 نقاط شهری و

درصد( از روستا به روستا و  5نفر ) 210،383درصد( از روستا به شهر، 6/14نفر ) 608،031 درصد( از شهر به شهر، 3/68)

 (1-2)جدول  انداز شهر به روستا مهاجرت کردهدرصد(  1/12نفر ) 506،916
دهند. بر این نشان می 90ـ  95های جا شده در داخل کشور را بر حسب جهت مهاجرت طی سالمهاجران جابه 1-2شکل

نفر  2،852،349 اند،نفر که در پنج سال گذشته محل اقامت خود را در داخل کشور تغییر داده 4،177،679 اساس از مجموع

درصد( از روستا به روستا و  5نفر ) 210،383 رصد( از روستا به شهر،د 15نفر ) 608،031 درصد( از شهر به شهر، 0/68)

 (1-2اند )شکلاز شهر به روستا مهاجرت کردهدرصد(  12نفر ) 506،916
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 1390-95هاي سال طی مهاجرت آخرين مقصد و مبدأ حسب بر مهاجران تعداد-2-1
             

 مقصد

 مبدأ

 سهم شهری روستایی شهری کل
سهم 

 روستایی
 جمع کل

95-1390 

 ساله( 5)دوره 

 1/78 11.8 66.3 506,916 2,852,349 3,359,265 شهر

 19 4.9 14.1 210,383 608,031 818,414 آبادی

 6/2 0.4 2.2 16,414 94,415 110,829 خارج از کشور

 3/0 0.1 0.2 2,540 9,940 12,480 اظهار نشده

 100 17.1 82.9 736,253 3,564,735 4,300,988 جمع کل

 

شهر  ه شهر
   

شهر  ه رو  ا
1  

رو  ا  ه شهر
1  

رو  ا  ه رو  ا
  

 
 1390-95ه طی دورجهت مهاجرت  توزیع نسبی مهاجران داخلی کشور بر حسب -1-2شکل

 1390-95هاي بررسی نرخ خالص مهاجرت طی سال -2-2

های ن استان( بیهای داخلی، خارج از کشور و جا به جایینفر )با کسر عدد اظهارنشده 2،062،954 ،95تا  90های طی سال

درصد( به مقصد  25ها )از این مهاجرت یک چهارممشخص است حدود  2-2طور که در جدول اند. همانجا شدهکشور جابه

گیرند. در های البرز، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب پس از استان تهران قرار میاستان تهران انجام شده است. استان

درصد( در رتبه نخست قرار دارد و پس از این  17ها طی همین دوره استان تهران با )شده از استان زمینه مهاجران خارج

قرار دارند. با توجه به تعداد مهاجران وارد شده و خارج شده از هر استان،  البرزو  خراسان رضوی ،های خوزستاناستان، استان

+ 104232+ و 166290به ترتیب با  البرزو  تهرانهای ساس استانها محاسبه شده است بر این اتعداد خالص مهاجرت استان

، -81859به ترتیب با  و کرمانشاه لرستان های خوزستان،تعداد خالص مهاجرت )مهاجرپذیری( و استان ینتربیشنفر 

نین در سرشماری همچاند. تعداد مهاجرفرستی( را دارا بوده ینتربیشترین تعداد خالص مهاجرت )نفر کم -34928و  -64122

های نرخ خالص مهاجرت و استان ینتربیش + درصد(6/6) + درصد( و یزد1/8+ درصد(، البرز )2/9های سمنان )استان 1395

 ( و 2-2)جدول انداشتهدرصد( کمترین نرخ خالص مهاجرت را د -6/4ارمحال و بختیاری )هدرصد( و چ -3/7لرستان )

 (.2-2)شکل  
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 1390-95ها طی دوره ه خالص استانشده و خارج شد مهاجران وارد-2-2جدول

 شرح
 وارد شده

 1 خالص
درصد وارد 

 شده

 خارج شده

 2خالص

درصد 

 خارج شده

ص لخا

 مهاجرت

 دوره

 میزان خالص خالص ساالنه

 2062954 0 0 0 2062954  ....................... کل
       ......... آذربایجان شرقی

      .......... ربیآذربایجان غ
    .................... اردبیل

    ................... اصفهان
     .......................البرز
      ...................... ایالم

      ..................... بوشهر
       ..................... تهران

       ... چهارمحال و بختیاری
       .......... خراسان جنوبی
     .......... خراسان رضوی
     .......... خراسان شمالی

     ................. خوزستان
    ..................... زنجان
      .................... سمنان

       .... سیستان و بلوچستان
     ..................... فارس
    ..................... قزوین

    ......................... قم
    ................. کردستان

     .................... کرمان
    .................. کرمانشاه

       .... کهگیلویه و بویراحمد
    ................... گلستان
    ..................... گیالن

    ................... لرستان
    .................. مازندران
       ....................مرکزی

    ................. هرمزگان
    .................... همدان

     ........................ یزد
 

                                                           
مهاجران کسر شده  "ل اقامت فعلیمح"از مقدار های داخلی و جا به جاییخارج از کشور  ،مقادیر اظهارنشده استان و اظهارنشده محل اقامت قبلی. 1

 است. 

  2.  مهاجران کسر شده است. "قبلیمحل اقامت "از مقدار  های داخلیمقدار جا به جایی
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 1390 - 95هاي کشور طی دوره ساالنه استان میزان خالص مهاجرت -2-2شکل 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-7/3

-4/6

-4/

-3/7

-3/6

-3/6

-3/6

-3/5

-3/2

-2/4

-2/

-/5

-/4

-/3

-/

-/9

-/9

-/8

-/7

/

/2

/7

/

/

2/2

2/3

2/6

3/6

6/6

8/

9/2



لرستان   

چهارمحال و بختیاری   

ایالم   

همدان   

کرمانشاه   

خراسان شمالی   

کهگیلویه و بویراحمد   

خوزستان   

اردبیل   

سیستان و بلوچستان   

گلستان   

کردستان   

کرمان   

زنجان   

آذربایجان شرقی   

فارس   

آذربایجان غربی   

مرکزی   

خراسان جنوبی   

خراسان رضوی   

قزوین   

مازندران   

اصفهان   

گیالن   

هرمزگان   

بوشهر   

تهران   

قم   

یزد   

البرز 

سمنان   
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 سهم مهاجرت -2-3

درصد(، خراسان رضوی  6/19تهران ) یهااستان، نفر(4300988وع کل مهاجران کشور )، از مجم1390-95در فاصله زمانی 

درصد(، چهارمحال و  7/0ایالم ) یهااستانو  ارد شدهدرصد( به ترتیب باالترین سهم از مهاجران و 0/7درصد( و اصفهان ) 3/7)

. انددادهسهم از مهاجران وارد شده را به خود اختصاص  نیترنییپادرصد(  2/1درصد( و خرسان شمالی ) 1/1بختیاری )

 یهااستانی از مهاجرت و تربیشپر جمعیت دارای سهم  یهااستان دهدیمنشان  هااستانمقایسه سهم مهاجرت و جمعیت 

 (3-2کم جمعیت دارای سهم کمتری از مهاجرت کل کشور دارا هستند )جدول 

 1390 - 95در دوره  هااستانمهاجران وارد شده به  جمعیت و سهم-2-3
 مهاجران وارد شده جمعیت شرح

 
 درصد تعداد درصد تعداد

 100 4300988 100 79926270  .............................................................. کل کشور
 3.6 154278 4.9 3909652  ................................................................ آذربایجان شرقی
 2.9 125791 4.1 3265219  ................................................................. آذربایجان غربی

 1.3 56141 1.6 1270420  .................................................................................. اردبیل
 7.0 299284 6.4 5120850  ................................................................................ اصفهان

 6.1 260463 3.4 2712400  ...................................................................................... البرز
 0.7 29184 0.7 580158  ......................................................................................ایالم

 2.0 87331 1.5 1163400  ................................................................................... بوشهر
 19.6 844925 16.6 13267637  ....................................................................................تهران

 1.1 47161 1.2 947763  .......................................................چهارمحال و بختیاری
 1.5 62365 1.0 768898  .................................................................. خراسان جنوبی
 7.3 314859 8.1 6434501  .................................................................. خراسان رضوی
 1.2 49499 1.1 863092  .................................................................. خراسان شمالی

 3.8 161715 5.9 4710509  ............................................................................. خوزستان
 1.3 55796 1.3 1057461  ................................................................................... زنجان
 1.7 71468 0.9 702360  ................................................................................. سمنان

 1.9 82783 3.5 2775014  ...................................................... سیستان و بلوچستان 
 5.9 253175 6.1 4851274  ....................................................................................فارس
 2.2 96320 1.6 1273761  ................................................................................... قزوین

 1.8 77813 1.6 1292283  ......................................................................................... قم
 2.6 112751 2.0 1603011  ............................................................................. کردستان

 2.2 94944 4.0 3164718  .................................................................................. کرمان
 2.2 94688 2.4 1952434  .............................................................................. کرمانشاه

 1.3 53908 0.9 713052  ....................................................... کهگیلویه و بویراحمد
 2.1 89252 2.3 1868819  ................................................................................ گلستان
 3.7 157884 3.2 2530696  ................................................................................... گیالن

 1.3 57925 2.2 1760649  ................................................................................. لرستان
 3.4 148269 4.1 3283582  .............................................................................. مازندران
 1.9 82689 1.8 1429475  ................................................................................. مرکزی

 2.7 116338 2.2 1776415  .............................................................................. هرمزگان
 1.9 79786 2.2 1738234  ................................................................................. همدان

 1.9 82203 1.4 1138533  ........................................................................................ یزد
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 وم: ساختار سنی و جنسی مهاجران سفصل 

 کل کشور - سنی و جنسی مهاجران ترکیب -3-1

محل اقامت یا سکونت در کل کشور،  نفر 4،300،988در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

نفر مرد و  2،210،387 اند از این تعداد،ارج کشور به داخل مهاجرت کردهاند یا از خخود را در داخل کشور تغییر داده

زن حدود  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 7/105در نتیجه نسبت جنسی مهاجران اند، نفر زن بوده 2،090،601

دهد ب سنی مهاجران نشان میاز زنان بوده است. ترکی تربیشاست و سهم مردان وجود داشته  کل کشورمرد مهاجر در  106

و  9/14به ترتیب  کشورساله است. این مقدار برای کل  25ـ 29و  20ـ 24های سنی که باالترین سهم مهاجران متعلق به گروه

برای دو که مقدار آن ساله است  30ـ 34و  20ـ 24های سنی . باالترین سهم برای مردان مربوط به گروهاست درصد 2/15

درصد  6/16 و 1/16ساله با مقدار  25ـ29و  20ـ 24های است در مورد زنان این سهم مربوط به گروه درصد 9/13 گروه سنی

 (.1-3هستند )جدول  سال 45باالی درصد  10سال و  45درصد از مهاجران زیر  90بوده است. در مجموع 

. در این بررسی برای بیان ترکیب است ب سنی و جنسی جمعیت یک منطقههرم سنی ابزار مناسبی برای تبیین و تحلیل ترکی

کل سنی و جنسی جمعیت مهاجر و جمعیت غیر مهاجر از هرم سنی استفاده شده است. مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران 

سنی جمعیت غیر مهاجر  ند که الگوی مهاجرت در استان تا حدود زیادی از ساختارچدهد هرنشان می 1-3در شکل  کشور

سال به دلیل وابستگی به خانواده سهم کمتری از مهاجران  15هایی نیز وجود دارد؛ کودکان زیر ولی تفاوتکند تبعیت می

ساله است در بین مهاجران زن  30-34در بین غیرمهاجران )هم مرد و هم زن( باالترین سهم مربوط به گروه سنی  .دارند

در  ساله است. 30-34مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی ساله است و برای  25-29باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

کنند. اقدام به مهاجرت می تربیشهای سنی افراد برای جستجوی کار و شغل مناسب، تحصیل، خدمت وظیفه و غیره این گروه

ست. افراد با های سنی بوده ااز مهاجران همین گروه تربیشساله به باال،  40های سنی سهم جمعیت غیرمهاجر در گروه

 (.1-3محل زندگی دارند )شکل  افزایش سن تمایل کمتری به جا به جایی و تغییر
 

 1390ـ  95 کل کشور طی دوره-هاي سنی و جنسمهاجرت به تفکیک گروه -3-1

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 2090601 100 2210387 100 4300988  ................................... زن و مرد
 5.6 116931 5.6 124290 5/6 241221  .......................................... لهسا 0-4
 7.8 163711 7.9 173966 7/9 337677  .......................................... ساله 5-9

 6.4 134830 6.5 143457 6/5 278287  .................................... ساله 10-14
 9.1 190418 10.1 222937 9/6 413355  .................................... ساله 15-19
 16.1 337600 13.7 302225 14/9 639825  .................................... ساله 20-24
 16.6 346691 13.9 306829 15/2 653520  .................................... ساله 25-29
 13.9 291508 13.9 308178 13/9 599686  .................................... ساله 30-34

 8.8 184201 10.0 220179 9/4 404380  .................................... ساله 35-39
 5.2 108750 6.5 143627 5/9 252377  .................................... ساله 40-44
 3.6 74599 4.4 97525 4/0 172124  .................................... ساله 45-49
 2.3 48423 2.8 62665 2/6 111088  .................................... ساله 50-54
 1.6 34227 1.9 41805 1/8 76032  .................................... لهسا 55-59
 1.1 22629 1.2 26779 1/1 49408  ..................................... ساله 60-64
 0.7 13863 0.6 14320 0/7 28183  ..................................... ساله 65-69
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 0.4 8439 0.4 8612 0/4 17051  .................................... ساله 70-74
 0.7 13781 0.6 12993 0/6 26774  ............................ تربیشساله و  75

 

 1390-95وره طی د هرم سنی جمعیت و مهاجران کل کشور -1-3شکل
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 شهري-ترکیب سنی و جنسی مهاجران -3-2

در مناطق شهری، محل اقامت یا نفر  3،564،735 در مجموع 1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

اند از این تعداد، جرت کردهاند یا از خارج کشور به مناطق شهری کشور مهاسکونت خود را در داخل کشور تغییر داده

آید به عبارتی در برابر بدست می 4/102اند، در نتیجه نسبت جنسی مهاجران نفر زن بوده 1،761،429 نفر مرد و 1،803،306

دهد که باالترین سهم مهاجران ترکیب سنی مهاجران نشان می. اندشدهوارد مناطق شهری کشور مرد  102زن حدود  100هر 

درصد است.  3/15و  7/14ساله است. این مقدار برای کل کشور به ترتیب  25ـ 29و  20ـ 24های سنی روهمتعلق به گ

درصد 4/14و  9/13ساله است که مقدار آن به ترتیب  30ـ34و  25ـ29های سنی باالترین سهم برای مردان مربوط به گروه

در مجموع . درصد بوده است 7/16 و 2/16ساله با مقدار  25ـ 29و  20ـ 24های  است در مورد زنان این سهم مربوط به گروه

 (.2-3هستند )جدول  سال 45درصد باالی 11ال و س 45درصد از مهاجران زیر  89

دهد الگوی این هرم مشابه هرم کل کشور است نشان می 1مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران مناطق شهری در شکل 

اقدام به مهاجرت  تربیشجستجوی کار و شغل مناسب، تحصیل، خدمت وظیفه و غیره  ساله برای 15-35عموماً افراد سنین 

های سنی بوده از مهاجران همین گروه تربیشساله به باال،  40های سنیکنند. در مقابل سهم جمعیت غیرمهاجر در گروهمی

 (.2-3)شکل  تغییر محل زندگی دارند است. افراد با افزایش سن تمایل کمتری به جا به جایی و
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 1390ـ  95 طی دوره مناطق شهري-هاي سنی و جنسمهاجرت به تفکیک گروه -3-2

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 1761429 100 1803306 100 3564735  ............................. زن و مرد

 5.4 95367 5.6 101241 5.5 196608  ................................... ساله 0-4

 7.7 135712 8.0 143795 7.8 279507  ................................... ساله 5-9

 6.3 110793 6.4 115472 6.3 226265  ..............................ساله 10-14

 9.0 159350 9.6 172506 9.3 331856  ..............................ساله 15-19

 16.2 285543 13.1 236755 14.7 522298  ..............................ساله 20-24

 16.7 294647 13.9 251057 15.3 545704  ..............................ساله 25-29

 14.2 250499 14.4 259248 14.3 509747  ..............................ساله 30-34

 8.9 157571 10.3 185164 9.6 342735  ..............................ساله 35-39

 5.2 92091 6.7 120826 6.0 212917  ..............................ساله 40-44

 3.6 62942 4.5 81696 4.1 144638  ..............................ساله 45-49

 2.3 40193 2.9 51896 2.6 92089  ..............................ساله 50-54

 1.6 28008 1.9 33559 1.7 61567  ..............................ساله 55-59

 1.1 18629 1.2 21393 1.1 40022  .............................. ساله 60-64

 0.6 11449 0.6 11497 0.6 22946  .............................. ساله 65-69

 0.4 7056 0.4 6757 0.4 13813  ..............................ساله 70-74

 0.7 11579 0.6 10444 0.6 22023  ..................... تربیشساله و  75

 
 1390-95مناطق شهري طی دوره هرم سنی جمعیت و مهاجران  -2-3شکل
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 روستايی-سنی و جنسی مهاجران ترکیب -3-3
، محل اقامت یا روستایینفر در مناطق  736،253 در مجموع 1390-95طی دوره زمانی  1395نتایج سرشماری  بر اساس

اند از این تعداد، کشور مهاجرت کرده روستاییاند یا از خارج کشور به مناطق سکونت خود را در داخل کشور تغییر داده

آید به عبارتی در برابر هر بدست می 7/123سبت جنسی مهاجران در نتیجه ن اند،نفر زن بوده 329،172 نفر مرد و 407،081

یعنی مردان  از مناطق شهری کشور بوده است تربیشاین نسبت . اندوارد مناطق روستایی کشور شدهمرد 124زن حدود  100

دهد که باالترین میترکیب سنی مهاجران نشان  ی برای مهاجرت و جا به جایی به مناطق روستایی کشور دارند.تربیشتمایل 

و  0/16ساله است. این مقدار برای کل کشور به ترتیب  25ـ29و  20ـ24های سنی سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروه

 هایدرصد است در مورد زنان این سهم مربوط به گروه7/13و  1/16این مقدار برای مردان به ترتیب  درصد است6/14

 89. در مجموع درصد بوده است 8/15 و برای زنان در این دو گروه سنی درصد 7/16 و 2/16 ساله با مقدار 25ـ29و  20ـ 24 

 (.3-3ساله هستند )جدول  45درصد باالی 11ال و س 45درصد از مهاجران زیر 

نشان  3-3و همچنین مقایسه با مناطق شهری و کل کشور در شکل  روستاییمقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران مناطق 

ساله برای جستجوی کار و  15-35هد الگوی این هرم مشابه هرم کل کشور و مناطق شهری است عموماً افراد سنین دمی

کنند. در مقابل سهم جمعیت غیرمهاجر در اقدام به مهاجرت می تربیششغل مناسب، تحصیل، خدمت وظیفه و غیره 

های سنی بوده است. افراد با افزایش سن تمایل کمتری به جا از مهاجران همین گروه تربیشساله به باال،  40های سنی گروه

ساله در مناطق  20-24ها است این است سهم مردان مهاجر به جایی و تغییر محل زندگی دارند. تفاوتی که بین این هرم

 (.3-3بوده است )شکل  تربیششور و مناطق شهری در کل ک سنی روستایی نسبت به سهم همین گروه

 1390ـ  95 مناطق روستايی طی دوره-هاي سنی و جنست به تفکیک گروهمهاجر -3-3

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 329172 100 407081 100 736253  .......................... زن و مرد

 6.6 21564 5.7 23049 6.1 44613  ................................ ساله 0-4

 8.5 27999 7.4 30171 7.9 58170  ................................ ساله 5-9

 7.3 24037 6.9 27985 7.1 52022  .......................... ساله 10-14

 9.4 31068 12.4 50431 11.1 81499  .......................... ساله 15-19

 15.8 52057 16.1 65470 16.0 117527  .......................... ساله 20-24

 15.8 52044 13.7 55772 14.6 107816  .......................... ساله 25-29

 12.5 41009 12.0 48930 12.2 89939  .......................... ساله 30-34

 8.1 26630 8.6 35015 8.4 61645  .......................... ساله 35-39

 5.1 16659 5.6 22801 5.4 39460  .......................... ساله 40-44

 3.5 11657 3.9 15829 3.7 27486  .......................... ساله 45-49

 2.5 8230 2.6 10769 2.6 18999  .......................... ساله 50-54

 1.9 6219 2.0 8246 2.0 14465  .......................... ساله 55-59

 1.2 4000 1.3 5386 1.3 9386  ........................... ساله 60-64

 0.7 2414 0.7 2823 0.7 5237  ........................... ساله 65-69

 0.4 1383 0.5 1855 0.4 3238  .......................... لهسا 70-74

 0.7 2202 0.6 2549 0.6 4751  .................. تربیشساله و  75
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 1390-95مناطق روستايی طی دوره هرم سنی جمعیت و مهاجران  -3-3شکل
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 استان آذربايجان شرقی سنی و جنسی مهاجران ترکیب-3-4

ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 154،278در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395ی بر اساس نتایج سرشمار

اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل اند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان آذربایجان شرقی مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نفر زن بوده 76،139نفر مرد و  78،139بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده درصد  6/3 کشور مهاجران

مرد مهاجر در استان آذربایجان شرقی  6/102زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 6/102نسبت جنسی مهاجران 

است.  ( بوده7/105تر از میانگین کل کشور )نسبت پایین این .از زنان بوده است تربیشاست و سهم مردان وجود داشته 

ساله  30ـ 34و  25ـ 29های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهترکیب سنی مهاجران نشان می

 4/14و  2/15درصد و برای زنان  4/13و  9/11درصد، برای مردان 9/13و  5/13است. این مقدار برای کل استان به ترتیب 

 (.4-3ساله و باالتر هستند )جدول  60درصد  1/3سال و تنها  60مهاجران زیر درصد از  9/96درصد بوده است. در مجموع 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودی از نشان می 4-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل  

مهاجران زن باالترین سهم مربوط هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرکند ولی تفاوتساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله است. در بین  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34به گروه سنی 

ساله  30-34ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  25-29مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در مقایسه با  5-40نی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران است. در هرم س

ساله  5-44و سهم مهاجران  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

رمهاجر مرد های سنی از کل جمعیت غیجر مرد در این گروهمرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمها

 (.4-3بوده است )شکل  تربیشاستان 

 شرقیآذربايجانستان هرم سنی جمعیت و مهاجران: ا -4-3شکل

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

-4

5-9

-4

5-9

2-24

25-29

3-34

35-39

4-44

45-49

5-54

55-59

6-64

65-69

7-74

75+

                                            



 31                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 : استان آذربايجان شرقی1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-4

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

   .......................... مرد و زن

4-0ساله ...............................  

9-5ساله ............................... 

14-10ساله ......................... 

19-15ساله ......................... 

24-20ساله ......................... 

29-25ساله ......................... 

34-30ساله ......................... 

39-35ساله ......................... 

44-40ساله ......................... 

49-45ساله ......................... 

54-50هسال ......................... 

59-55ساله ......................... 

64-60ساله .......................... 

69-65ساله .......................... 

 ............................ ساله74-70

 ................. ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان آذربايجان غربی جنسی مهاجرانترکیب سنی و -3-5
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان125،791در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان آذربایجان غربی مهاجرت کرده

در نتیجه نسبت  اند،نفر زن بوده 61،424نفر مرد و  64،367بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده  درصد  9/2 شورک

مرد مهاجر در استان آذربایجان غربی وجود  8/104زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 8/104جنسی مهاجران 

( بوده است. ترکیب 7/105است این نسبت پایین تر از میانگین کل کشور ) از زنان بوده تربیشاست و سهم مردان داشته 

ساله است. این  25-29و  20ـ24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهسنی مهاجران نشان می

درصد بوده  00/17و  8/18 درصد و برای زنان 6/12و  0/16درصد؛ برای مردان8/14و 4/17مقدار برای کل استان به ترتیب 

 (.5-3)جدول  ساله و باالتر هستند 60درصد  3/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  7/97است. در مجموع 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودی نشان می 5-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم کند ولی تفاوتیت میاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبع

ساله است. در  25-29ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  25-29مربوط به گروه سنی 

 20-24ران مرد مربوط به گروه سنی ساله است و برای مهاج 20-24بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

   و سهم مهاجران تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل جمعیت  یهاگروهاز کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  ساله مرد 39-15

 (.5-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان آذربايجان غربی  -5-3شکل
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 33                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 : استان آذربايجان غربی1390ـ  95 ی و جنس طی دورههاي سنمهاجرت به تفکیک گروه -3-5

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ......................... مرد و زن

4-0ساله .............................. 6928

9-5ساله .............................. 

14-10ساله ........................ 

19-15ساله ........................ 

24-20ساله ........................ 

29-25ساله ........................ 

34-30ساله ........................ 

39-35ساله ........................ 

44-40ساله ........................ 

49-45ساله ........................ 

54-50ساله ........................ 

59-55ساله ........................ 

64-60ساله ......................... 

69-65ساله ......................... 

 ........................... ساله74-70

 ................ ترساله و بیش 75

 
 

 

 

 

 

 

 



 34                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان اردبیل ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-6
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 56،141در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور ن وارد شده به استان از کل مهاجراناند، سهم مهاجرااند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان اردبیل مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 26،298 نفر مرد و 29،843ت. از تعداد کل مهاجران وارد شدهبوده اسدرصد  3/1

است و سهم مرد مهاجر در استان اردبیل وجود داشته  113زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 5/113 مهاجران

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از زنان بوده است. این نسبت باالتر از میانگین کل کشور ) تربیشدان مر

ساله است. این مقدار برای کل  25 -29و  20ـ 24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

درصد بوده است. در مجموع  1/16و  6/20درصد و برای زنان  1/15و  7/20درصد؛ برای مردان  6/15و 6/20استان به ترتیب 

 (.6-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  6/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  4/97

 یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودنشان می 6-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم کند ولی تفاوتر سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت میاز ساختا

ساله است. در  25-29ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  25-29مربوط به گروه سنی 

 20-24ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  20-24بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

-39مهاجران  و سهم تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

 (.6-3بوده است )شکل  تربیشیرمهاجر مرد استان ساله مرد از کل جمعیت غ 15

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان اردبیل  -6-3شکل
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 35                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 : استان اردبیل1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-6

 شرح
 زن مرد کل

 درصد عدادت درصد تعداد درصد تعداد

561412984326298 ............................. مرد و زن

4-0ساله .................................... 

9-5ساله .................................... 

14-10ساله ............................... 

19-15ساله ............................... 

24-20ساله ............................... 

29-25ساله ............................... 

34-30ساله ............................... 

39-35ساله ............................... 

44-40ساله ............................... 

49-45ساله ............................... 

54-50ساله ............................... 

59-55ساله ............................... 

64-60ساله ............................... 

69-65ساله ............................... 

 ................................. ساله74-70

 ...................... ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 



 36                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان اصفهان جنسی مهاجران ترکیب سنی و-3-7
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 299،284در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

کشور  0اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان اصفهان مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 147،413نفر مرد و  151،871بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده  درصد 0/7

است و سهم مرد مهاجر در استان اصفهان وجود داشته  103زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 103مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105ز میانگین کل کشور )ا تریینپااز زنان بوده است این نسبت  تربیشمردان 

ساله است. این مقدار برای کل استان  30-34و  25-29های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

 4/97است. در مجموع  درصد بوده 8/14 و 3/16درصد و برای زنان  8/13و  7/12درصد؛ برای مردان  3/14و 5/14به ترتیب 

  (.7-3)جدول  ساله و باالتر هستند 60درصد  6/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

 یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودنشان می 7-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

یی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم هاکند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله است. در  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34مربوط به گروه سنی 

 30-34سنی ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه  25-29بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  5-39ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

 و سهم مهاجران تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل  یهاگروهتان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این ساله مرد نیز از کل مهاجران مرد اس 39-5 

 (.7-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان جمعیت غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان اصفهان -7-3شکل
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 37                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 ستان اصفهان: ا1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-7

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

299284151871147413 .......................... مرد و زن

4-0ساله ................................

9-5ساله ................................

14-10ساله ...........................

19-15ساله ...........................

24-20ساله ...........................

29-25ساله ...........................

34-30ساله ...........................

39-35ساله ...........................

44-40ساله ...........................

49-45ساله ...........................

54-50ساله ...........................

59-55ساله ...........................

64-60ساله ...........................

69-65ساله ...........................

............................. ساله74-70

.................. ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 



 38                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان البرز ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-8
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 260،463در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 1/6 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناخل استان جا به جا شدهاند یا در داستان البرز مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 130،429نفر مرد و  130،034بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده درصد 

است و سهم زنان استان البرز وجود داشته  هاجر درمرد م 99زن  100آید به عبارتی در برابر هر دست میب 7/99مهاجران 

دهد ( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان می7/105از میانگین کل کشور ) تریینپااز مردان بوده است این نسبت  تربیش

ه ساله است. این مقدار برای کل استان ب 30ـ 34و  25ـ  29های سنی که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروه

 7/94درصد بوده است. در مجموع  8/14و  6/15درصد و برای زنان  3/15و 4/13درصد؛ برای مردان  1/15و 5/14ترتیب 

 (.8-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 3/5سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

 یوی مهاجرت در استان تا حدوددهد هرچند که الگنشان می 8-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله است. در  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34مربوط به گروه سنی 

 30-34ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  25-29زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی بین مهاجران 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-39ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

-39و سهم مهاجران  تربیشجمعیت غیرمهاجر زن استان های سنی از کل مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل جمعیت  یهاگروهساله مرد نیز از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  15

 (.8-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان البرز -8-3شکل
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 39                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 : استان البرز1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورههاجرت به تفکیک گروهم-3-8

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

260463130034130429 .......................... مرد و زن

4-0ساله ................................ 

9-5ساله ................................ 

14-10ساله .......................... 

19-15ساله .......................... 

24-20ساله .......................... 

29-25ساله .......................... 

34-30ساله .......................... 

39-35ساله .......................... 

44-40ساله .......................... 

49-45ساله .......................... 

54-50ساله .......................... 

59-55ساله .......................... 

64-60ساله ........................... 

69-65ساله ........................... 

 ............................. ساله74-70

 .................. ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 



 40                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان ايالم ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-9
یا خارج از کشور به ها نفر از سایر استان 29،184در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 7/0 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان ایالم مهاجرت کرده

سبت جنسی اند، در نتیجه ننفر زن بوده 13،629 نفر مرد و 15،555 بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شدهدرصد 

است و سهم مرد مهاجر در استان ایالم وجود داشته  114زن  100آید به عبارتی در برابر هر ت میبدس 1/114مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از زنان بوده است این نسبت باالتر از میانگین کل کشور ) تربیشمردان 

ساله است. این مقدار برای کل  25 -29و   20 -24 های سنیدهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

 درصد بوده است. در مجموع 9/17و 7/22درصد و برای زنان  6/12و  0/19درصد؛ برای مردان  1/15و 7/20استان به ترتیب 
 (.9-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  0/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  0/98

 یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودنشان می 9-3غیر مهاجران استان در شکل  مقایسه هرم مهاجران و

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله است. در  25-29سهم مربوط به گروه سنی  ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین 25-29مربوط به گروه سنی 

 20-24ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی  20-24بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

-39و سهم مهاجران  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل جمعیت  یهاگروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  15

 (.9-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان ايالم -9-3شکل

      


















+
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 : استان ايالم1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-9

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

291841555513629 ......................... مرد و زن

4-0ساله .............................. 

9-5ساله .............................. 

14-10ساله ........................ 

19-15ساله ........................ 

24-20ساله ........................ 

29-25ساله ........................ 

34-30هسال ........................ 

39-35ساله ........................ 

44-40ساله ........................ 

49-45ساله ........................ 

54-50ساله ........................ 

59-55ساله ........................ 

64-60ساله ......................... 

69-65ساله ......................... 

 ........................... ساله74-70

 ................ ترساله و بیش 75
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 استان بوشهر ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-10
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 87،331در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان بوشهر مهاجرت کرده

بت جنسی اند، در نتیجه نسنفر زن بوده 34،560 نفر مرد و 52،771 بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده درصد 0/2

است و سهم مرد مهاجر در استان بوشهر وجود داشته  153زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 7/152مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از زنان بوده است این نسبت باالتر از میانگین کل کشور ) تربیشمردان 

ساله است. این مقدار برای کل  30 -34و  25 -29های سنی یب متعلق به گروهتدهد که باالترین سهم مهاجران به ترمی

درصد بوده است. در مجموع  8/15و 9/18درصد و برای زنان  0/17و  9/14درصد؛ برای مردان  4/16و 8/17استان به ترتیب 

 (.10-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 4/1سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  6/98

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 10-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  30-34رمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی ساله است و برای غی 30-34سهم مربوط به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه  25-29است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ز کل مهاجران زن ساله زن ا 15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  25-29سنی 

و سهم  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

ساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این گروه های سنی از کل  15-39مهاجران 

 (.10-3بوده است )شکل  ترشبیرمهاجر مرد استان جمعیت غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان بوشهر -10-3شکل
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 : استان بوشهر1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-10

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

873315277134560 ......................... مرد و زن

4-0ساله .............................. 

9-5ساله .............................. 

14-10ساله ........................ 

19-15ساله ........................ 

24-20ساله ........................ 

29-25ساله ........................ 

34-30ساله ........................ 

39-35ساله ........................ 

44-40ساله ........................ 

49-45ساله ........................ 

54-50ساله ........................ 

59-55ساله ........................ 

64-60ساله ......................... 

69-65ساله ......................... 

 ........................... ساله74-70

 ................ ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 



 44                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان تهران ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-11
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 844،925 در مجموع 1390-95طی دوره زمانی  1395سرشماری بر اساس نتایج 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان تهران مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت نفر زن بوده 410،132 نفر مرد و 434،793ت. از تعداد کل مهاجران وارد شده بوده اسدرصد  6/19

است و مرد مهاجر در استان تهران وجود داشته  106زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 0/106جنسی مهاجران 

نی مهاجران نشان ( بوده است. ترکیب س7/105از زنان بوده است این نسبت باالتر از میانگین کل کشور ) تربیشسهم مردان 

ساله است. این مقدار برای کل استان  30ـ34و  25ـ29های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

درصد بوده است. در  3/15و  1/18درصد و برای زنان  5/15درصد؛ برای مردان درهر دو گروه سنی  4/15و 7/16به ترتیب 

 (.11-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 1/3سال و تنها  60ان زیر درصد از مهاجر 9/96مجموع 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 11-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

ان زن باالترین هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجرکند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34سهم مربوط به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به دو گروه  25-29است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل  5-34هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران ساله است. در  30-34و  29-25سنی

های سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مهاجران زن استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

یرمهاجر مرد در این گروه ساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غ 5-39و سهم مهاجران  تربیش

 (.11-3بوده است )شکل  تربیشر مرد استان های سنی از کل جمعیت غیرمهاج

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان تهران -11-3شکل
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 : استان تهران1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-11

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

844925434793410132 ......................... مرد و زن

4-0ساله .............................. 

9-5ساله .............................. 

14-10ساله ........................ 

19-15ساله ........................ 

24-20ساله ........................ 

29-25ساله ........................ 

34-30ساله ........................ 

39-35ساله ........................ 

44-40ساله ........................ 

49-45ساله ........................ 

54-50ساله ........................ 

59-55ساله ........................ 

64-60ساله ......................... 

69-65ساله ......................... 

 ........................... ساله74-70

 ................ ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 



 46                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 یاريو بختاستان چهارمحال  ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-12
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 47،161 در مجموع 1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل اند یا در داخل استان جا به جا شدهت کردهمهاجر یاریو بختاستان چهارمحال 

اند، در نتیجه نفر زن بوده 24،097 نفر مرد و 23،064 بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده درصد 1/1 کشور مهاجران

 یاریو بختمرد مهاجر در استان چهارمحال  96ن ز 100آید به عبارتی در برابر هر بدست می  5/95نسبت جنسی مهاجران 

( بوده است. ترکیب 7/105از میانگین کل کشور ) تریینپااز مردان بوده است این نسبت  تربیشاست و سهم زنان وجود داشته 

ست. این ساله ا 25 -29و  20ـ24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهسنی مهاجران نشان می

درصد بوده  8/14و  3/18درصد و برای زنان  9/10و  7/12درصد؛ برای مردان  9/12و 5/15مقدار برای کل استان به ترتیب 

 (.12-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  2/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  8/97است. در مجموع 

از ه الگوی مهاجرت در استان تا حدودی دهد هرچند کنشان می 12-3شکل مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم مربوط کند ولی تفاوتساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله است. در بین  25-29ساله است و برای غیرمهاجران مرد باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34به گروه سنی 

ساله  30-34ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  20-24مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در مقایسه  10-39است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

 10-44   و سهم مهاجران تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان زن در این گروهبا سهم جمعیت غیرمهاجر 

سنی از کل جمعیت  یهاگروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این 

 .(12-3)شکل  بوده است تربیشغیرمهاجر مرد استان 

 یاريو بختهاجران: استان چهارمحال هرم سنی جمعیت و م -12-3شکل

          


















+

                                        
    

 

 

 

 



 47                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 بختیاري و چهارمحال: استان 1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-12

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

471612306424097 .......................... مرد و زن

4-0هسال ................................ 

9-5ساله ................................ 

14-10ساله .......................... 

19-15ساله .......................... 

24-20ساله .......................... 

29-25ساله .......................... 

34-30ساله .......................... 

39-35ساله .......................... 

44-40ساله .......................... 

49-45ساله .......................... 

54-50ساله .......................... 

59-55ساله .......................... 

64-60ساله ........................... 

69-65ساله ........................... 

 ............................. ساله74-70

 .................. ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 



 48                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان خراسان جنوبی ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-13
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 62،365 در مجموع 1390-95زمانی طی دوره  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان خراسان جنوبی مهاجرت کرده

سبت اند، در نتیجه ننفر زن بوده 26،982نفر مرد و  35،383 ت. از تعداد کل مهاجران وارد شدهبوده اسدرصد  5/1 کشور

-مرد مهاجر در استان خراسان جنوبی وجود داشته 131زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 1/131جنسی مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران 7/105از زنان بوده است این نسبت باالتر از میانگین کل کشور ) تربیشاست و سهم مردان 

ساله است. این مقدار برای کل  20ـ 24و  15ـ 19های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهان مینش

درصد بوده است. در مجموع  6/19و  4/17درصد و برای زنان  7/19و 3/26درصد؛ برای مردان  6/19و 5/22استان به ترتیب 

 (.13-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  7/1سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  3/98

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 13-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله است. در  0-4ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  0-4بوط به گروه سنی سهم مر

 15-19ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  20-24بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-29ستان سهم مهاجران ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این ا

  و سهم مهاجران تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه
از کل جمعیت سنی  یهاگروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  34-10

 (.13-3)شکل  بوده است تربیشغیرمهاجر مرد استان 

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان خراسان جنوبی -13-3شکل
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 : استان خراسان جنوبی1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-13

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد رصدد تعداد درصد تعداد

 .......................... مرد و زن
623653538326982

4-0ساله ................................ 

9-5ساله ................................ 

14-10ساله .......................... 

19-15ساله .......................... 

24-20ساله .......................... 

29-25ساله .......................... 

34-30ساله .......................... 

39-35ساله .......................... 

44-40ساله .......................... 

49-45ساله .......................... 

54-50هسال .......................... 

59-55ساله .......................... 

64-60ساله ........................... 

69-65ساله ........................... 

 .............................ساله74-70

 .................. ترساله و بیش 75
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 استان خراسان رضوي ی و جنسی مهاجرانترکیب سن-3-14
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 314،859در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجران اند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان خراسان رضوی مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت نفر زن بوده 154،106نفر مرد و  160،753بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده  درصد  3/7ور کش

-مرد مهاجر در استان خراسان رضوی وجود داشته 104زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 3/104جنسی مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی 7/105از میانگین کل کشور ) تریینپااین نسبت از زنان بوده است  تربیشاست و سهم مردان 

ساله است. این مقدار برای کل  20ـ24و  25ـ 29های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران متعلق به گروهمهاجران نشان می

درصد بوده است. در مجموع  7/15و  1/15 درصد و برای زنان 8/12و  7/13 درصد؛ برای مردان 2/14 و 4/14 استان به ترتیب

 (.14-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  4/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  6/97

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 14-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین ولی تفاوت کنداز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

 0-4ساله است و برای غیرمهاجران مرد باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34 ساله و 4-0 سهم مربوط به گروه سنی

مرد نیز مربوط به ساله است و برای مهاجران  20-24ساله است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  25-29گروه سنی 

های سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مهاجران زن استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این ساله مرد  15-39  و سهم مهاجران تربیش

 (.14-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان سنی از کل جمعیت غی یهاگروه

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان خراسان رضوي -14-3شکل
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 يهاي سنی و جنس: استان خراسان رضونرخ مهاجرت به تفکیک گروه-3-14

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

    ........................................... مرد و زن

4-0ساله 

9-5ساله

14-10ساله

19-15ساله

24-20ساله

ساله 29-25

34-30ساله

39-35ساله

44-40ساله

49-44ساله

ساله 54-50

ساله 59-55

64-60 ساله

ساله 69-65

ساله 74-70

تربیشساله و  75
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 استان خراسان شمالی ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-15
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 49،499 در مجموع 1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

شده به استان از کل مهاجران  اند، سهم مهاجران وارداند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان خراسان شمالی مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت نفر زن بوده 24،543نفر مرد و  24،956بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده درصد  2/1کشور 

مرد مهاجر در استان خراسان شمالی وجود داشته  102زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 7/101جنسی مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی 7/105از میانگین کل کشور ) تریینپااز زنان بوده است این نسبت  تربیشردان است و سهم م

ساله است. این مقدار  20ـ 24و  15ـ 19های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمهاجران نشان می

درصد بوده است. در  4/17و 9/16درصد و برای زنان  1/14و 2/17درصد؛ برای مردان  7/15و 1/17برای کل استان به ترتیب 

 (.15-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 5/1سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  5/98مجموع 

ه الگوی مهاجرت در استان تا دهد هرچند کنشان می 15-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت میاز ساختحدودی 

ساله است. در  0-4ساله است و برای غیرمهاجران مرد باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34سهم مربوط به گروه سنی 

 15-19ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  20-24بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  10-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

  رانو سهم مهاج تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه
های سنی از کل جمعیت ساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این گروه 39-10

 (.15-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان خراسان شمالی -15-3شکل
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 : استان خراسان شمالی1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهبه تفکیک گروهمهاجرت  -3-15

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

    مرد و زن

4-0ساله 

9-5ساله

14-10لهسا

19-15ساله

24-20ساله

ساله 29-25

34-30ساله

39-35ساله

44-40ساله

49-44ساله

ساله 54-50

ساله 59-55

64-60 ساله

ساله 69-65

الهس 74-70

تربیشساله و  75
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 استان خوزستان ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-16
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 161،715در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهدهاستان خوزستان مهاجرت کر

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 80،756نفر مرد و  80،959بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده درصد  8/3

است و سهم مرد مهاجر در استان خوزستان وجود داشته  103زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می103مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از میانگین کل کشور ) تریینپااز زنان بوده است این نسبت  تربیشمردان 

رای کل ساله است. این مقدار ب 25ـ 29و  20ـ 24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

درصد بوده است. در مجموع  2/18و  1/19درصد و برای زنان  0/13و 7/14درصد؛ برای مردان  6/15و 9/16استان به ترتیب 

 (.16-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  3/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  7/97

از  یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودنشان می 16-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم مربوط کند ولی تفاوتساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله  25-29 و 4-0ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی 30-34و  25-29به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه  20-24است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  20-24سنی 

و سهم  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان هاجر زن در این گروهاستان در مقایسه با سهم جمعیت غیرم

سنی از کل  یهاگروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  15-39مهاجران 

 (16-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان جمعیت غی

 و مهاجران: استان خوزستانهرم سنی جمعیت  -16-3شکل
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 هاي سنی  و جنس: استان خوزستاننرخ مهاجرت به تفکیک گروه -3-16

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

     .......................... مرد و زن

4-0ساله .................................  

9-5ساله ................................. 

14-10ساله ........................... 

19-15ساله ........................... 

24-20ساله ........................... 

 ........................... ساله 29-25

34-30ساله ........................... 

39-35ساله ........................... 

44-40ساله ........................... 

49-44ساله ........................... 

 ........................... ساله 54-50

 ........................... ساله 59-55

64-60 ساله .......................... 

 ............................ ساله 69-65

 ........................... الهس 74-70

 .................. تربیشساله و  75
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 استان زنجان ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-17
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 55،796در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجرانا در داخل استان جا به جا شدهاند یاستان زنجان مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 27،587نفر مرد و  28،209بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  3/1

است و سهم هاجر در استان زنجان وجود داشته مرد م102زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 3/102مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از زنان بوده است این نسبت پایین تر از میانگین کل کشور ) تربیشمردان 

ساله است. این مقدار برای کل استان به  15ـ 19 و 20ـ 24 های سنیدهد که باالترین سهم مهاجران متعلق به گروهمی

 4/97درصد بوده است. در مجموع  7/13و  7/21 درصد و برای زنان 6/16و  3/16 درصد؛ برای مردان 2/15 و 0/19 ترتیب

 (.17-3ساله و باالتر هستند )جدول  60درصد  6/2 سال و تنها 60درصد از مهاجران زیر 

الگوی مهاجرت در استان تا دهد هرچند که نشان می 17-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  25-29ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  25-29سهم مربوط به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  20-24ان زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی است. در بین مهاجر

ساله زن از کل مهاجران زن استان  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  19-15

و سهم مهاجران  تربیشکل جمعیت غیرمهاجر زن استان های سنی از در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل  یهاگروهساله مرد نیز از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  34-15

 (.17-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان جمعیت غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان زنجان -17-3شکل
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 : استان زنجان1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-17
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 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
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14-10ساله ........................... 
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34-30ساله ........................... 
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49-44ساله ........................... 
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 ........................... ساله 59-55
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 .................. تربیشساله و  75
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 استان سمنان ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-18
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 71،468در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهجرت کردهاستان سمنان مها

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 34،401نفر مرد و  37،067بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  7/1

است و سهم مرد مهاجر در استان سمنان وجود داشته 108زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 7/107مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از زنان بوده است این نسبت باال تر از میانگین کل کشور ) تربیشمردان 

ار برای کل استان ساله است. این مقد 25ـ29و  20ـ24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

 1/98درصد بوده است. در مجموع  1/18و  3/30درصد و برای زنان  8/17و  5/27درصد؛ برای مردان 0/18و  9/28به ترتیب 

 (.18-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 9/1سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

ه الگوی مهاجرت در استان تا دهد هرچند کن مینشا 18-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت میحدودی 

 ساله 30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34سهم مربوط به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه  20-24است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  20-24سنی 

و سهم  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان ر این گروهاستان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن د

سنی از  یهاگروهساله مرد نیز از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  15-34مهاجران 

 .(18-3)شکل  بوده است تربیشکل جمعیت غیرمهاجر مرد استان 

 هاجران: استان سمنانهرم سنی جمعیت و م -18 -3شکل
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 : استان سمنان1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-18
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 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
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 بلوچستان استان سیستان و ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-19

ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 82،783در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل اند یا در داخل استان جا به جا شدهمهاجرت کرده  و بلوچستاناستان سیستان 

اند، در نتیجه نفر زن بوده 36،366نفر مرد و  46،417بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  9/1 کشور مهاجران

 و بلوچستانمرد مهاجر در استان سیستان 128زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 6/127نسبت جنسی مهاجران 

( بوده است. ترکیب 7/105از میانگین کل کشور ) باالتراز زنان بوده است این نسبت  تربیشوجود داشته است و سهم مردان 

ساله است. این مقدار  20ـ 24و  15ـ 19های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران متعلق به گروهشان میسنی مهاجران ن

درصد بوده است. در 6/20و  0/12درصد و برای زنان  2/22و  1/17درصد؛ برای مردان 5/21و 9/14برای کل استان به ترتیب 

 (.19-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 4/1سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  6/98مجموع 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 19-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل  

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله است. در  0-4ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  0-4وه سنی سهم مربوط به گر

 20-24ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی  20-24بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-34سهم مهاجران ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان 

     و سهم مهاجران تربیشمهاجر زن استان  های سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه مقایسه با سهم جمعیت غیر

از کل جمعیت سنی  یهاگروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  39-15

 (.19-3)شکل  بوده است تربیشغیرمهاجر مرد استان 

 سیستان و بلوچستان هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان -19-3شکل

 

 

 

              


















+
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 بلوچستان و : استان سیستان1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-19

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 .......................... مرد و زن
    

4-0ساله ................................  

9-5ساله ................................ 

14-10ساله .......................... 

19-15ساله .......................... 

24-20ساله .......................... 

 .......................... ساله 29-25

34-30ساله .......................... 

39-35ساله .......................... 

44-40ساله .......................... 

49-44ساله .......................... 

 .......................... ساله 54-50

 .......................... ساله 59-55

64-60 ساله ......................... 

 ........................... ساله 69-65

 .......................... ساله 74-70

 ................. تربیشساله و  75

 

 

 

 

 

 

 

 



 62                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان فارس جرانترکیب سنی و جنسی مها -3-20
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 253،175در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان فارس مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 123،141نفر مرد و  130،034عداد کل مهاجران وارد شده، بوده است. از تدرصد  9/5

است و سهم مرد مهاجر در استان فارس وجود داشته  6/105زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 6/105مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105ل کشور )از زنان بوده است این نسبت پائین تر از میانگین ک تربیشمردان 

ساله است. این مقدار برای کل  25ـ 29و  20ـ 24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

موع درصد بوده است. در مج 9/15و 2/16درصد و برای زنان  4/12و 5/13درصد؛ برای مردان  1/14و 8/14استان به ترتیب 

 (.20-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 8/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 2/97

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 20-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین هایی نیز وجود کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34سهم مربوط به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه  20-24است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  20-24سنی 

و سهم  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل  یهاگروهسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این ساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقای 15-39مهاجران 

 (.20-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان جمعیت غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان فارس -20-3شکل

 

 

 

 

          


















+
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 هاي سنی  و جنس: استان فارسنرخ مهاجرت به تفکیک گروه -3-20

 شرح
 زن مرد کل

 درصد دادتع درصد تعداد درصد تعداد

........................... مرد و زن
    

4-0ساله .................................  


9-5ساله ................................. 


14-10ساله ........................... 


19-15ساله ........................... 


24-20ساله ........................... 


 ........................... ساله 29-25
34-30ساله ........................... 


39-35ساله ........................... 


44-40ساله ........................... 


49-44ساله ........................... 


 ........................... ساله 54-50
 ........................... ساله 59-55
64-60 ساله .......................... 


 ............................ ساله 69-65
 ........................... ساله 74-70
 .................. تربیشساله و  75

 

 

 

 

 

 

 



 64                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 ان قزويناست ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-21
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 96،320در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان قزوین مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 47،824نفر مرد و  48،496مهاجران وارد شده،  بوده است. از تعداد کل درصد 2/2

است و سهم مرد مهاجر در استان قزوین وجود داشته  101زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 4/101مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از میانگین کل کشور ) تریینپااز زنان بوده است این نسبت  تربیشمردان 

ساله است. این مقدار برای کل استان به  30ـ 34و  25ـ 29های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران متعلق به گروهمی

 3/97درصد بوده است. در مجموع  1/15و 6/16درصد و برای زنان  6/15و 4/13درصد؛ برای مردان  4/15و 0/15ترتیب 

 (.21-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  7/2سال و تنها  60اجران زیر درصد از مه

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 21-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هاجران زن باالترین هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمکند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34سهم مربوط به گروه سنی

ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  25-29است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان  5-39مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  ساله است. در هرم سنی 34-30

و سهم مهاجران  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل جمعیت  یهاگروهمرد در این  ساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر 44-5

 (.21-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان قزوين -21-3شکل

          


















+
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 : استان قزوين1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-21

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 .......................... مرد و زن
96320 00/10048496  00/100 47824  00/100 

4-0ساله .................................  
5925 


3143 


2782 



9-5ساله ................................. 
8559 


4453 


4106 



14-10ساله ........................... 
6834 


3556 


3278 



19-15ساله ........................... 
6814 


3187 


3627 



24-20لهسا ........................... 
10921 


4477 


6444 



 14479 ........................... ساله 29-25


6521 


7958 


34-30ساله ........................... 
14803 


7560 


7243 



39-35ساله ........................... 
10340 


5740 


4600 



44-40ساله ........................... 
6918 


4025 


2893 



49-44ساله ........................... 
4076 


2301 


1775 



 2417 ........................... ساله 54-50


1363 


1054 


 1607 ........................... ساله 59-55


875 


732 


64-60 ساله .......................... 
1001 


541 


460 



 589 ............................ ساله 69-65


263 


326 


 424 ........................... ساله 74-70


208 


216 


 613 .................. تربیشساله و  75


283 


330 


 
 

 

 

 

 

 

 



 66                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان قم ترکیب سنی و جنسی مهاجران -3-22
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 77،813در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 8/1 کشور جراناند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهااند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان قم مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 39،028نفر مرد و  38،785بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد 

است و سهم زنان مرد مهاجر در استان قم وجود داشته  99زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 4/99مهاجران 

دهد ( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان می7/105از میانگین کل کشور ) تریینپاسبت از مردان بوده است این ن تربیش

 3/17ساله است. این مقدار برای کل استان به ترتیب  25ـ 29و  20ـ  24های سنی که باالترین سهم مهاجران متعلق به گروه

درصد از  9/97درصد بوده است. در مجموع  2/18و  0/20درصد و برای زنان  5/18و 5/14و درصد؛ برای مردان 3/18و 

 (.22-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 1/2سال و تنها  60مهاجران زیر 

از  یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودنشان می 22-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم مربوط تفاوت کند ولیساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله است. در بین  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34به گروه سنی 

ساله  25-29به گروه سنی  ساله است و برای مهاجران مرد مربوط 20-24مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در مقایسه  15-34است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

 15-34  و سهم مهاجران تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل جمعیت  یهاگروهجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این ساله مرد نیز از کل مها

 (.22-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان قم -22-3شکل

 

 

 

          


















+
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 : استان قم1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-22

 شرح
 زن ردم کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ............................. مرد و زن
77813 00/10038785  00/100 39028  00/100 

4-0ساله .....................................  
5348 


2758 


2590 



9-5ساله ..................................... 
6302 


3297 


3005 



14-10ساله ............................... 
4357 


2227 


2130 



19-15ساله ............................... 
7692 


3534 


4158 



24-20ساله ............................... 
13424 


5633 


7791 



 14268 ............................... ساله 29-25


7172 


7096 


34-30ساله ............................... 
10084 


5219 


4865 



39-35ساله ............................... 
5992 


3182 


2810 



44-40ساله ............................... 
3593 


2044 


1549 



49-44ساله ............................... 
2444 


1364 


1080 



 1630 ............................... ساله 54-50


935 


695 


 1042 ............................... ساله 59-55


565 


477 


64-60 ساله .............................. 
682 


368 


314 



 366 ................................ ساله 69-65


178 


188 


 199 ............................... ساله 74-70


111 


88 


 390 ...................... تربیشساله و  75


198 


192 


 
 
 

 

 

 

 



 68                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان کردستان ترکیب سنی و جنسی مهاجران -3-23
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 112،751در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 ه به استان از کل مهاجراناند، سهم مهاجران وارد شداند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان کردستان  مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت نفر زن بوده 54،065نفر مرد و  58،686بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  6/2 کشور

است و مرد مهاجر در استان کردستان وجود داشته 109زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 5/108جنسی مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از میانگین کل کشور ) باالتراز زنان بوده است این نسبت  تربیشسهم مردان 

ساله است. این مقدار برای کل  25ـ 29و  20ـ 24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

درصد بوده است. در مجموع  4/18و 9/18درصد و برای زنان  2/15و 2/16درصد؛ برای مردان  7/16و 5/17استان به ترتیب 

 (.23-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  5/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  5/97

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 23-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتعیت غیر مهاجر تبعیت میاز ساختار سنی جم یحدود

ساله  25-29ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  25-29سهم مربوط به گروه سنی 

ه است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سال 20-24است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  20-24سنی 

و سهم  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل  یهاگروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  10-39جران مها

 (.23-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان جمعیت غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان کردستان -23-3شکل

          


















+

                                        

    

 

 

 

 



 69                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 : استان کردستان1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهک گروهمهاجرت به تفکی 3-23

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 112751 ......................... مرد و زن
00/10058686 

00/10054065 
 00/100

4-05842  ................................ ساله 29612881

9-5ساله ................................ 8141 41034038

14-10ساله .......................... 8013 43383675

19-15ساله .......................... 12518 70425476

24-20ساله .......................... 19681 948810193

18880 89329948 .......................... ساله 29-25

34-30ساله .......................... 14725 78436882

39-35ساله .......................... 9692 54924200

44-40ساله .......................... 5805 33942411

49-44ساله .......................... 3531 20901441

1852 999853 .......................... ساله 54-50

1308 701607 .......................... ساله 59-55

64-60 ساله ......................... 1029 519510

615 232383 ........................... ساله 69-65

376 166210 .......................... ساله 74-70

743 386357 ................. تربیشساله و  75

 
 

 

 

 

 

 

 



 70                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان کرمان ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-24
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 94،944در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهکرده استان کرمان مهاجرت

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 44،814نفر مرد و  50،130بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  2/2

است و سهم مرد مهاجر در استان کرمان وجود داشته 112زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 9/111مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از میانگین کل کشور ) باالتراز زنان بوده است این نسبت  تربیشمردان 

برای کل استان ساله است. این مقدار  25ـ29و  20ـ 24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

 6/97درصد بوده است. در مجموع  5/14و 7/19درصد و برای زنان  6/12و 5/17درصد؛ برای مردان  5/13و  6/18به ترتیب 

 (.24-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  4/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

از  یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودینشان م 24-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم مربوط کند ولی تفاوتساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ت. در بین ساله اس 25-29ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  25-29به گروه سنی 

 20-24ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی  20-24مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

  و سهم مهاجران تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان ین گروهمقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در ا
سنی از کل جمعیت  یهاگروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  39-15

 (.24-3)شکل   بوده است تربیشغیرمهاجر مرد استان 

 استان کرمان هرم سنی جمعیت و مهاجران: -24-3شکل

    


















+

                                        

    

 
 

 

 

 

 



 71                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 هاي سنی  و جنس: استان کرماننرخ مهاجرت به تفکیک گروه -3-24 

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  94944100.0 50130 100.0  44814 100.0 ......................... مرد و زن

4-05231  ............................... ساله2246 2567 

9-5ساله ............................... 72543706 3548 

14-10ساله ......................... 63843250 3134 

19-15ساله ......................... 111216150 4971 

24-20ساله ......................... 176258775 8850 

128066326 6480  ......................... ساله 29-25

34-30ساله ......................... 121016568 5533 

39-35ساله ......................... 80074529 3478 

44-40ساله ......................... 48762775 2101 

49-44ساله ......................... 34211925 1496 

23331340 993  ......................... ساله 54-50

1541869 672  ......................... ساله 59-55

64-60 ساله ........................ 950558 392 

534302 232  .......................... ساله 69-65

260141 119  ......................... ساله 74-70

500252 248  ................ ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 



 72                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان کرمانشاه ترکیب سنی و جنسی مهاجران -3-25
ها یا خارج از کشور به یر استاننفر از سا 94،688در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان کرمانشاه مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 43،335نفر مرد و  51،353بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  2/2

است و سهم مرد مهاجر در استان کرمانشاه وجود داشته 112زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 5/118هاجران م

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از زنان بوده است این نسبت باال تر از میانگین کل کشور ) تربیشمردان 

ساله است. این مقدار برای کل استان  25ـ29و  20ـ 24های سنی تعلق به گروهدهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب ممی

 2/97درصد بوده است. در مجموع  2/17و 6/17درصد و برای زنان  3/15و 8/16درصد؛ برای مردان  2/16و 2/17به ترتیب 

 (.25-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  8/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 25-3ایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل مق

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله است.  25-29ان مرد باالترین سهم مربوط به گروه سنی ساله است و برای غیرمهاجر 30-34سهم مربوط به گروه سنی 

  ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی 20-24در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 
ران زن استان ساله زن از کل مهاج 15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  24-20

و سهم مهاجران  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

های سنی از کل جمعیت م جمعیت غیرمهاجر مرد در این گروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سه 39-15

 (.25-3 شکلاست ) بوده تربیشرمهاجر مرد استان غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران : استان کرمانشاه -25-3شکل
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 73                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 هاي سنی و جنس: استان کرمانشاهنرخ مهاجرت به تفکیک گروه -3-25

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  94688100.0 51353 100.0  43335 100.0 .......................... مرد و زن

4-04663  ................................. ساله2408 2255 

9-5ساله ................................. 67883529 3259 

14-10ساله ........................... 52882702 2586 

19-15ساله ........................... 101076503 3604 

24-20ساله ........................... 162528613 7639 

153017848 7453  ........................... ساله 29-25

34-30ساله ........................... 123406375 5965 

39-35ساله ........................... 81684537 3631 

44-40ساله ........................... 53913078 2313 

49-44ساله ........................... 38342240 1594 

23571389 968  ........................... ساله 54-50

1553821 732  ........................... ساله 59-55

64-60 ساله .......................... 1038551 487 

624276 348  ............................ ساله 69-65

362170 192  ........................... ساله 74-70

622313 309  .................. ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 



 74                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 بويراحمد استان کهگیلويه و ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-26
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 53،908در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل اند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان کهگیلویه و بویراحمد مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نفر زن بوده 26،662نفر مرد و  27،246 بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده،درصد  3/1 کشور مهاجران

مرد مهاجر در استان کهگیلویه و بویراحمد  102زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 2/102نسبت جنسی مهاجران 

بوده است. ترکیب ( 7/105از میانگین کل کشور ) تریینپااز زنان بوده است این نسبت  تربیشوجود داشته است و سهم مردان 

ساله است. این  25ـ29و  20ـ24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهسنی مهاجران نشان می

 2/16و 5/16درصد و برای زنان  5/12و 1/12درصد؛ برای مردان به ترتیب  3/14دو گروه سنی  هر مقدار برای کل استان در

 (.26-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  8/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  2/97درصد بوده است. در مجموع 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 26-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

د؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین هایی نیز وجود دارکند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  25-29ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  25-29سهم مربوط به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه  20-24است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن  15-34اله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران س 30-34سنی 

و سهم  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل  یهاگروهبا سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این ساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه  15-44مهاجران 

 (.26-3)شکل  بوده است. تربیشجمعیت غیرمهاجر مرد استان 

 کهگیلويه و بويراحمدهرم سنی جمعیت و مهاجران : استان  -27-3شکل 

          


















+

                                        
    

 
 

 

 

 



 75                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 بويراحمد : استان کهگیلويه و1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-27

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 .......................... مرد و زن
53908 00/100 27246 00/100 26662  00/100 

4-03565  ................................. ساله 18391726

9-5ساله ................................. 4815 25122303

14-10ساله ........................... 3839 20361803

19-15ساله ........................... 5561 27402821

24-20ساله ........................... 7687 32944393

7731 34084323 ........................... ساله 29-25

34-30ساله ........................... 7154 37353419

39-35ساله ........................... 4719 26472072

44-40ساله ........................... 3187 18441343

49-44ساله ........................... 2025 1183842

1181 651530 ........................... ساله 54-50

920 546374 ........................... ساله 59-55

64-60 ساله .......................... 575 293282

313 166147 ............................ ساله 69-65

180 9684 ........................... ساله 74-70

456 256200 .................. ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 



 76                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان گلستان ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-28
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 89،252در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجرانشده اند یا در داخل استان جا به جااستان گلستان مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 47،322نفر مرد و  41،930بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  1/2

است و سهم زنان داشته  مرد مهاجر در استان گلستان وجود 89زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 6/88مهاجران 

دهد ( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان می7/105از میانگین کل کشور ) تریینپابیش تر از مردان بوده است این نسبت 

و 6/14ساله است. این مقدار برای کل استان به ترتیب  25ـ 29و  20ـ 24های سنی که باالترین سهم مهاجران متعلق به گروه

درصد از مهاجران  3/98درصد بوده است. در مجموع  7/12و  3/11درصد و برای زنان  7/12و 3/11رای مردان درصد؛ ب 8/14

 (.28-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  7/1سال و تنها  60زیر 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 28-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یدودح

ساله است. در  0-4ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  0-4سهم مربوط به گروه سنی 

 30-34ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی  20-24روه سنی بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گ

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

  و سهم مهاجران تربیش های سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استانمقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

سنی از کل جمعیت  یهاگروهساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  39-10

 (.28-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان غی

 گلستانهرم سنی جمعیت و مهاجران: استان  -28-3شکل

          


















+

                                        

    

 
 

 

 

 



 77                 فصل سوم ساختار سنی و جنسی مهاجران                                                                                             

 

 : استان گلستان1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-28

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

........................... مرد و زن

89252 
00/100

41930 00/100 
47322 00/100 

4-0ساله .................................  
5785 


2990 


2795 



9-5ساله ................................. 
7851 


4052 


3799 



14-10ساله ........................... 
6966 


3483 


3483 



19-15ساله ........................... 
9544 


4232 


5312 



24-20ساله ........................... 
13043 


4746 


8297 



 13175 ........................... ساله 29-25


5346 


7829 


34-30ساله ........................... 
11967 


5904 


6063 



39-35ساله ........................... 
8193 


4191 


4002 



44-40ساله ........................... 
5162 


2797 


2365 



49-44ساله ........................... 
3036 


1743 


1293 



 1880 ........................... ساله 54-50


1015 


865 


 1150 ........................... ساله 59-55


670 


480 


64-60 ساله .......................... 
613 


334 


279 



 378 ............................ ساله 69-65


187 


191 


 204 ........................... ساله 74-70


102 


102 


 305 .................. ترساله و بیش 75


138 


167 


 

 
 

 

 

 

 

 



 78                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان گیالن ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-29
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 157،884در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان گیالن مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 79،184نفر مرد و  78،700بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  7/3

است و سهم زنان مرد مهاجر در استان گیالن وجود داشته  99زن  100در برابر هر  آید به عبارتیبدست می 4/99مهاجران 

دهد ( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان می7/105از میانگین کل کشور ) تریینپابیش تر از مردان بوده است این نسبت 

ه است. این مقدار برای کل استان به ترتیب سال 30ـ34و 25ـ29های سنی که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروه

درصد از  9/95درصد بوده است. در مجموع  6/14و 6/15درصد و برای زنان  9/15و 4/13درصد؛ برای مردان  9/14و 5/14

 (.29-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  1/4سال و تنها  60مهاجران زیر 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 29-3شکل  مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  30-34نی ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه س 30-34سهم مربوط به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  25-29است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان  5-39ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  34-30

و سهم مهاجران  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان اجر زن در این گروهدر مقایسه با سهم جمعیت غیرمه

سنی از کل  یهاگروهساله مرد نیز از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این  39-5

 (.29-3)شکل  بوده است. تربیشجمعیت غیرمهاجر مرد استان 

 استان گیالن :یت و مهاجرانهرم سنی جمع -29-3شکل

        


















+
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 : استان گیالن1390-95 هاي سنی  و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-29

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  157884100.0 78700 100.0  79184 100.0 ......................... مرد و زن

4-07827  ............................... ساله4094 3733 

9-511617  ............................... ساله5871 5746 

14-109455  ......................... ساله4927 4528 

19-1511609  ......................... ساله5533 6076 

24-2019030  ......................... ساله8256 10774 

29-2522893  ......................... ساله10507 12386 

34-3023496  ......................... ساله11925 11571 

170298941 8088   .......................... ساله 39-35

44-4010827  ......................... ساله5799 5028 

49-458226  ......................... ساله4428 3798 

54-505728  ......................... ساله3141 2587 

59-553724  ......................... ساله1981 1743 

26311400 1231   ........................... ساله 64-60

69-651472  .......................... ساله772 700 

74-70914  ......................... ساله470 444 

1406655 751   ................. تربیشساله و  75

 

 

 

 

 

 

 

 



 80                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان لرستان ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-30
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 57،925در مجموع  1390-95مانی طی دوره ز 1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان لرستان مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی فر زن بودهن 29،088نفر مرد و  28،837بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  3/1

است و سهم زنان مرد مهاجر در استان لرستان وجود داشته  99زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 1/99مهاجران 

دهد ( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان می7/105بیش تر از مردان بوده است این نسبت پایین تر از میانگین کل کشور )

ساله است. این مقدار برای کل استان به  25ـ29و  20ـ24های سنی که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروه

 7/97درصد بوده است. در مجموع  2/15و 6/18درصد و برای زنان  7/11و 2/12درصد؛ برای مردان  5/13و 4/15ترتیب 

 (.30-3)جدول له و باالتر هستند سا 60درصد  3/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 30-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین کند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  25-29ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  25-29نی سهم مربوط به گروه س

ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  20-24است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان  5-39مهاجران ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم  34-30

و سهم مهاجران  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

ساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این گروه های سنی از کل جمعیت  44-5

 (.30-3)شکل  بوده است. تربیشغیرمهاجر مرد استان 

 استان لرستان :هرم سنی جمعیت و مهاجران -30-3شکل

          


















+
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 : استان لرستان1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-30

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ........................... زنمرد و 
57925 00/100 28837 00/100 29088  00/100 

4-03731  ................................. ساله 19391792

9-55071  ................................. ساله 26712400

14-103993  ........................... ساله 20631930

19-155314  ........................... ساله 25332781

24-208924  ........................... ساله 35265398

29-257795  ........................... ساله 33614434

34-307861  ........................... ساله 39923869

33062557 5863  ............................ ساله 39-35

44-403652  ........................... ساله 21641488

49-452294  ........................... ساله 1378916

54-501258  ........................... ساله 746512

59-55837  ........................... ساله 478359

259261 520  ............................. ساله 64-60

69-65282  ............................ ساله 133149

74-70177  ........................... ساله 8889

200153 353  ................... تربیشساله و  75

 

 

 

 

 

 

 

 



 82                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 ن مازندراناستا ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-31
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 148،269در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان مازندران مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 75،442نفر مرد و  72،827داد کل مهاجران وارد شده، بوده است. از تعدرصد  4/3

است و سهم زنان مرد مهاجر در استان مازندران وجود داشته  97زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 5/96مهاجران 

دهد ( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان می7/105شور )بیش تر از مردان بوده است این نسبت پایین تر از میانگین کل ک

ساله است. این مقدار برای کل استان به  25ـ29و  20ـ24های سنی که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروه

 7/96درصد بوده است. در مجموع  2/15و 6/18درصد و برای زنان  7/11و 2/12درصد؛ برای مردان  5/13و 4/15ترتیب 

 (.31-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  3/3سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

دهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا نشان می 31-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

د؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین هایی نیز وجود دارکند ولی تفاوتاز ساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می یحدود

ساله  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34سهم مربوط به گروه سنی 

ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه  25-29است. در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن  5-39اله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران س 30-34سنی 

و سهم  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

های سنی از  ه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این گروهساله مرد نیز از کل مهاجران مرد استان در مقایس 5-39مهاجران 

 (.31-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان کل جمعیت غی

 هرم سنی جمعیت و مهاجران: استان مازندران -31-3شکل

          


















+
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 هاي سنی و جنس: استان مازندراننرخ مهاجرت به تفکیک گروه -3-31

 شرح
 زن دمر کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  148269100.0 72827 100.0  75442 100.0 ........................... مرد و زن

4-07518  ................................. ساله3909 3609 

9-511170  ................................. ساله5627 5543 

14-109151  ........................... ساله4662 4489 

19-1512565  ........................... ساله6480 6085 

24-2018931  ........................... ساله7776 11155 

29-2521436  ........................... ساله9140 12296 

34-3022667  ........................... ساله 11225 11442 

150757895 7180   ............................ ساله 39-35

44-4010110  ........................... ساله5482 4628 

49-456919  ........................... ساله3768 3151 

54-504713  ........................... ساله2562 2151 

59-553160  ........................... ساله1686 1474 

19761086 890   ............................. ساله 64-60

69-651223  ............................ ساله662 561 

74-70687  ........................... ساله395 292 

968472 496   ................... ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان مرکزي ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-32
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 82،689در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور ن وارد شده به استان از کل مهاجراناند، سهم مهاجرااند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان مرکزی مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 40،147نفر مرد و  42،542بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  9/1

است و سهم ی وجود داشته مرد مهاجر در استان مرکز 106زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 0/106مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105از زنان بوده است این نسبت باالتر از میانگین کل کشور ) تربیشردان م

ساله است. این مقدار برای کل  25ـ 29و  20ـ 24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

درصد بوده است. در مجموع  6/15و 1/17درصد و برای زنان  0/14و 0/15درصد؛ برای مردان  8/14و 0/16استان به ترتیب 

 (.32-3)شکل ساله و باالتر هستند  60درصد  9/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر  1/97

از  یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودنشان می 32-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم مربوط کند ولی تفاوتسنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می ساختار

ساله است. در بین  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34به گروه سنی 

 20-24ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی  25-24مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  5-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

  هم مهاجرانو س تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه
های سنی از کل جمعیت ه ساله مرد از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این گرو 39-5

 (.32-3)شکل  بوده است. تربیشغیرمهاجر مرد استان 
 

 استان مرکزي :هرم سنی جمعیت و مهاجران -32-3شکل
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 : استان مرکزي1390-95هاي سنی  و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-32

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  82689100.0 42542 100.0  40147 100.0 .............................. مرد و زن

4-04417  ..................................... ساله2246 2171 

9-56214  .................................... ساله3212 3002 

14-105577  .............................. ساله2844 2733 

19-158506  .............................. ساله4464 4042 

24-2013266  .............................. ساله6396 6870 

29-2512251  .............................. ساله5973 6278 

34-3011060  .............................. ساله5603 5457 

76654168 3497   ............................... ساله 39-35

44-404847  .............................. ساله2820 2027 

49-453108  .............................. ساله1735 1373 

54-502008  .............................. ساله1124 884 

59-551347  .............................. ساله730 617 

883471 412   ............................... ساله 64-60

69-65520  .............................. ساله267 253 

74-70346  .............................. ساله156 190 

674333 341   ...................... ترساله و بیش 75

 

 

 

 

 

 

 

 



 86                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 استان هرمزگان ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-33
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 116،338در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراندر داخل استان جا به جا شده اند یااستان هرمزگان مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 52،635نفر مرد و  63،703بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد  7/2

است و سهم اجر در استان هرمزگان وجود داشته مرد مه121زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 0/121مهاجران 

( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان 7/105مردان بیش تر از زنان بوده است این نسبت باالتر از میانگین کل کشور )

تان ساله است. این مقدار برای کل اس 25ـ29و  20ـ 24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

 6/98درصد بوده است. در مجموع  5/18و  6/16درصد و برای زنان  3/15و  5/15درصد؛ برای مردان  8/16و  0/16به ترتیب 

 (.33-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد 4/1سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

از  یند که الگوی مهاجرت در استان تا حدوددهد هرچنشان می 33-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم مربوط کند ولی تفاوتساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

جران ساله است. در بین مها 0-4ساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز باالترین سهم مربوط به گروه سنی  0-4به گروه سنی 

ساله است. در  20-24ساله است و برای مهاجران مرد مربوط به گروه سنی  25-29زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در مقایسه با سهم  15-34هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران 

ساله مرد از  15-39و سهم مهاجران  تربیشز کل جمعیت غیرمهاجر زن استان های سنی اجمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

رمهاجر مرد استان کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این گروه های سنی از کل جمعیت غی

 (.33-3بوده است )شکل  تربیش

 استان هرمزگان :هرم سنی جمعیت و مهاجران -33-3شکل
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 : استان هرمزگان1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-33

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

116338 00/1006370300/10052635 .............................. مرد و زن
00/100

4-07804  ..................................... ساله 39533851

9-59491  ..................................... ساله 48774614

14-107420  ............................... ساله 39943426

19-1513043  ............................... ساله 78565187

24-2018594  ............................... ساله 98618733

29-2519509  ............................... ساله 97619748

34-3016920  ............................... ساله 92127708

59114202 10113  ................................ ساله 39-35

44-405597  ............................... ساله 34942103

49-453176  ............................... ساله 19821194

54-501816  ............................... ساله 1139677

59-551222  ............................... ساله 738484

464249 713  ................................. ساله 64-60

69-65404  ................................ ساله 213191

74-70168  ............................... ساله 9573

153195 348  ....................... ترساله و بیش 75
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 استان همدان  ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-34
ها یا خارج از کشور به ننفر از سایر استا 79،786در مجموع  1390-95طی دوره زمانی  1395بر اساس نتایج سرشماری 

 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان همدان مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده 40،894نفر مرد و  38،892بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده،  درصد 9/1

است و سهم زنان مرد مهاجر در استان همدان وجود داشته 95زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 1/95مهاجران 

دهد ( بوده است. ترکیب سنی مهاجران نشان می7/105بیش تر از مردان بوده است این نسبت پایین تر از میانگین کل کشور )

ساله است. این مقدار برای کل استان به  25ـ 29و  20ـ 24ای سنی هکه باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروه

 9/97درصد بوده است. در مجموع  1/15و  2/21درصد و برای زنان  0/12و  8/14درصد؛ برای مردان  6/13و 1/18ترتیب 

 (.34-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  1/2سال و تنها  60درصد از مهاجران زیر 

از  یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودنشان می 34-3اجران و غیر مهاجران استان در شکل مقایسه هرم مه

هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالترین سهم مربوط کند ولی تفاوتساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله است.  30-34و  29-25باالترین سهم مربوط به گروه سنیساله است و برای غیرمهاجران مرد نیز  30-34به گروه سنی 

-24ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی  20-24در بین مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ان زن استان در ساله زن از کل مهاجر 10-34ساله است. در هرم سنی مهاجران و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران  20

-34و سهم مهاجران  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

ساله مرد نیز از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مرد در این گروه های سنی از کل جمعیت  10

 (.34-3)شکل  وده است.ب تربیشغیرمهاجر مرد استان 

 استان همدان :هرم سنی جمعیت و مهاجران -34-3شکل
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 : استان همدان1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-34

 شرح
 زن مرد کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 79786 ............................. مرد و زن
00/10038892 

00/10040894 
 00/100

4-03907  ................................. ساله 20061901

9-55533  ................................. ساله 28402693

14-106039  ........................... ساله 29143125

19-1510785  ........................... ساله 54685317

24-2014419  ........................... ساله 57698650

29-2510841  ........................... ساله 46826159

34-3010046  ........................... ساله 50085038

37963155 6951  ............................ ساله 39-35

44-404446  ........................... ساله 25901856

49-452632  ........................... ساله 15481084

54-501516  ........................... ساله 910606

59-55974  ........................... ساله 536438

316306 622  ............................ ساله 64-60

69-65369  ........................... ساله 177192

74-70270  ........................... ساله 116154

216220 436  ................... ترساله و بیش 75
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 استان يزد ترکیب سنی و جنسی مهاجران-3-35
ها یا خارج از کشور به نفر از سایر استان 82،203 در مجموع 1390-95طی دوره زمانی  1395رشماری بر اساس نتایج س

 9/1 کشور اند، سهم مهاجران وارد شده به استان از کل مهاجراناند یا در داخل استان جا به جا شدهاستان یزد مهاجرت کرده

اند، در نتیجه نسبت جنسی نفر زن بوده  38،158نفر مرد و  44،045بوده است. از تعداد کل مهاجران وارد شده، درصد 

است و سهم زی وجود داشته مرد مهاجر در استان مرک115زن  100آید به عبارتی در برابر هر بدست می 4/115مهاجران 

جران نشان ( بوده است. ترکیب سنی مها7/105ر از زنان بوده است این نسبت باالتر از میانگین کل کشور )ت بیش مردان

ساله است. این مقدار برای کل  25ـ 29و  20ـ 24های سنی دهد که باالترین سهم مهاجران به ترتیب متعلق به گروهمی

درصد بوده است. در  9/16و  43/19درصد و برای زنان  68/16و  5/18درصد؛ برای مردان  2/16و 0/19استان به ترتیب 

 (.35-3)جدول ساله و باالتر هستند  60درصد  9/1ل و تنها سا 60درصد از مهاجران زیر  1/98مجموع 

از  یدهد هرچند که الگوی مهاجرت در استان تا حدودنشان می 35-3مقایسه هرم مهاجران و غیر مهاجران استان در شکل 

رین سهم مربوط هایی نیز وجود دارد؛ در بین غیرمهاجران زن باالتکند ولی تفاوتساختار سنی جمعیت غیر مهاجر تبعیت می

ساله است. در بین  30-34ساله است و برای غیرمهاجران مرد باالترین سهم مربوط به گروه سنی  30-34و  4-0به گروه سنی

 20-24ساله است و برای مهاجران مرد نیز مربوط به گروه سنی  20-24مهاجران زن باالترین درصد مربوط به گروه سنی 

ساله زن از کل مهاجران زن استان در  15-34و غیر مهاجران این استان سهم مهاجران ساله است. در هرم سنی مهاجران 

-34و سهم مهاجران  تربیشهای سنی از کل جمعیت غیرمهاجر زن استان مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر زن در این گروه

د در این گروه های سنی از کل جمعیت ساله مرد نیز از کل مهاجران مرد استان در مقایسه با سهم جمعیت غیرمهاجر مر 15

 (.35-3بوده است )شکل  تربیشرمهاجر مرد استان غی

 استان يزد :هرم سنی جمعیت و مهاجران -35-3شکل
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 : استان يزد1390ـ  95 هاي سنی و جنس طی دورهمهاجرت به تفکیک گروه -3-35

 شرح
 زن مرد کل

 درصد دتعدا درصد تعداد درصد تعداد

82203 00/10044045 00/10038158 .............................. مرد و زن
00/100

4-05073  .................................... ساله 
26142459

9-56466  .................................... ساله 
3339 

3127 

14-104663  .............................. ساله 
2452 

2211 

19-159463  .............................. ساله 
5067 

4396 

24-2015582  .............................. ساله 
8168 

7414 

29-2513299  .............................. ساله 
6853 

6446 

34-3010892  .............................. ساله 
5907 

4985 

 6527  ............................... ساله 39-35
3659 

2868 

44-403853  .............................. ساله 
2265 

1588 

49-452405  .............................. ساله 
1440 

965 

54-501472  .............................. ساله 
883 

589 

59-55945  .............................. ساله 
574 

371 

 582  ................................ ساله 64-60
326 

256 

69-65343  ............................... ساله 
191 

152 

74-70201  .............................. ساله 
110 

91 

 437  ...................... ترساله و بیش 75
197 

240 

 

 

 

 

 

 

 



 92                                                             1390-95های مهاجران و غیر مهاجران در دوره زمانی بررسی ویژگی 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 رم فصل چها

 اهی مهاجران و غیرمهاجرانمقایسه وژیگی

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 95مقایسه ویژگیهای مهاجران و غیر مهاجران                                                                                     فصل چهارم  

 

 هاي مهاجران و غیرمهاجرانفصل چهارم: مقايسه ويژگی

 وضع زناشويی  -4-1

درصد  8/1درصد هرگز ازدواج نکرده،  5/33درصد دارای همسر،  9/62دهد، نشان می تربیشساله و  10توزیع نسبی مهاجران 

این مقادیر برای  اند.نکردهاظهار  وضع زناشویی را درصد 1/0همسر بر اثر فوت همسر و بی درصد 7/1همسر بر اثر طالق، بی

درصد بوده است. مقایسه وضع زناشویی مهاجر و  02/0و 3/4، 7/1، 1/30، 9/63به ترتیب  تربیشساله و  10غیرمهاجران 

ولی مهاجر هرگز ازدواج  ،بوده استدارای همسر  از مهاجر تربیشست که درصد غیرمهاجر دارای همسر ا غیرمهاجر بیانگر آن

بی  از مهاجران تربیشنین غیرمهاجران بی همسر بر اثر فوت ، همچبوده استهرگز ازدواج نکرده غیرمهاجر از  تربیشنکرده، 

 .(1-4ها تفاوت بارزی وجود ندارند )شکل در سایر گزینهبوده است.   همسر بر اثر فوت

باالترین  به ترتیب های قزوین، البرز و قماستان ؛دهدنشان می هااستان تربیشساله و  10جران ع زناشویی مهابررسی وض

را به  ترین درصد دارای همسرپایین به ترتیب های سمنان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستانو استان درصد دارای همسر

های خراسان و استان همسر بر اثر فوتباالترین درصد بیه ترتیب ب های البرز، گیالن و کرمانشاهاستان اند.هدخود اختصاص دا

به های البرز، گیالن و مازندران استان بر اثر فوت را دارا بوده اند. همسرجنوبی، بوشهر و سمنان به ترتیب پایین ترین درصد بی

ترین به ترتیب پایین ستان و بلوچستانهای ایالم، خراسان جنوبی و سیو استان همسر بر اثر طالقرصد بیباالترین دترتیب 

به ترتیب های سمنان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان استان اند.همسر بر اثر طالق را به خود اختصاص دادهدرصد بی

بین  ردترین درصد هرگز ازدواج نکرده به ترتیب پایینهای البرز، قزوین و گیالن و استانباالترین درصد هرگز ازدواج نکرده 

 اند.مهاجران به خود اختصاص داده

به ترتیب  زنجانو  مازندران، یزدهای دهد؛ استاننیز نشان می هااستان تربیشساله و  10 بررسی وضع زناشویی غیرمهاجران

ترین پاییندارای به ترتیب  کهگیلویه و بویراحمدو  ایالم، و بلوچستان سیستانهای باالترین درصد دارای همسر و استاندارای 

های همسر بر اثر فوت و استان، و کرمانشاه به ترتیب باالترین درصد بیگیالن، همدانهای استان .هستنددرصد دارای همسر 

 تهران، هایاند. استانهمسر بر اثر فوت را دارا بودهبیترین درصد پایینبه ترتیب  هرمزگان، و بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد

ایالم و  چهارمحال و بختیاری، هایهمسر بر اثر طالق و استانباالترین درصد بیدارای به ترتیب  ضویخراسان رالبرز و 

سیستان و بلوچستان، های . استانهستندهمسر بر اثر طالق ترین درصد بیپاییندارای به ترتیب کهگیلویه و بویراحمد 

به خراسان رضوی و  مازندران، یزدهای ز ازدواج نکرده و استانو به ترتیب باالترین درصد هرگ کهگیلویه و بویراحمد و ایالم

 (.2-4و )جدول (1-4)جدول  اندبه خود اختصاص داده غیرمهاجرانترین درصد هرگز ازدواج نکرده در بین ترتیب پایین

 1390-95طی دوره  ر و غیرمهاجر بر حسب وضع زناشوییمهاج تربیشساله و  10توزیع نسبی جمعیت   -1-4شکل 
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 1390-95 طی دوره تفکیک استان مهاجر بر حسب وضع زناشويی به تربیشساله و  10توزيع نسبی جمعیت  4-1-1

 شرح
 جمع کل

ساله و  10)

 (تربیش
 دارای همسر

بی همسر به 

 دلیل

 فوت

بی همسر به 

 دلیل طالق

 هرگز ازدواج

 اظهارنشده نکرده

 0/08 33/5 1/8 1/7 62/9 100/0  ............................... کل کشور
 0/02 29/7 1/6 1/9 66/7 100/0  .......................... ایجان شرقیآذرب

 0/01 36/1 1/2 1/5 61/2 100/0  ........................... آذربایجان غربی
 0/02 41/0 1/3 1/6 56/1 100/0  ............................................ اردبیل

 0/15 33/0 1/8 1/9 63/2 100/0  .......................................... اصفهان
 0/01 25/1 3/1 2/6 69/2 100/0  ................................................ البرز
 0/02 43/2 0/7 1/2 54/8 100/0  ................................................ ایالم

 0/06 33/7 0/9 0/9 64/3 100/0  ............................................. بوشهر
 0/12 28/1 2/2 1/9 67/7 100/0  .............................................. تهران

 0/01 40/1 1/0 1/4 57/4 100/0  ................. چهارمحال و بختیاری
 0/01 50/9 0/7 0/9 47/5 100/0  ............................ خراسان جنوبی
 0/02 31/8 1/9 1/6 64/6 100/0  .............................خراسان رضوی
 0/06 41/6 1/2 1/2 55/9 100/0  ............................ خراسان شمالی

 0/02 36/1 1/1 1/5 61/2 100/0  ....................................... خوزستان
 0/01 42/7 1/1 1/5 54/6 100/0  ............................................. زنجان
 0/04 57/4 1/0 0/9 40/6 100/0  ........................................... سمنان

 0/04 46/6 0/8 1/2 51/3 100/0  ................ سیستان و بلوچستان 
 0/06 39/1 1/4 1/6 57/9 100/0  .............................................. فارس
 0/01 25/3 2/0 1/8 70/9 100/0  ............................................. قزوین

 0/08 29/2 1/3 1/4 68/1 100/0  ................................................... قم
 0/00 35/9 1/2 1/6 61/3 100/0  ....................................... انکردست
 1/24 40/4 1/2 1/5 55/7 100/0  ............................................ کرمان

 0/01 39/8 1/5 1/9 56/7 100/0  ........................................ کرمانشاه
 0/01 38/3 0/8 1/7 59/1 100/0  ..................کهگیلویه و بویراحمد

 0/01 30/1 1/9 1/7 66/3 100/0  .......................................... گلستان
 0/01 26/9 2/9 2/2 68/0 100/0  ............................................. گیالن

 0/00 35/3 1/3 1/7 61/7 100/0  ........................................... لرستان
 0/02 29/1 2/7 1/6 66/5 100/0  ........................................ مازندران
 0/01 34/0 1/7 1/9 62/5 100/0  ........................................... مرکزی

 0/09 34/5 1/1 1/0 63/3 100/0  ........................................ هرمزگان
 0/01 41/0 1/5 1/6 56/0 100/0  ............................................همدان

 0/03 38/6 1/1 1/2 59/0 100/0  .................................................. یزد
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 1390-95طی دوره  اجر بر حسب وضع زناشويی به تفکیک استانغیرمه تربیشساله و  10توزيع نسبی جمعیت  4-1-2

 شرح
 جمع کل

ساله و  10)

 (تربیش
 دارای همسر

بی همسر به 

 دلیل

 فوت

بی همسر به 

 دلیل طالق

 هرگز ازدواج

 اظهارنشده نکرده

 0/02 30/1 1/7 4/3 63/9 100/0  ............................... کل کشور
 0/02 27/4 1/2 4/7 66/7 100/0  .......................... آذربایجان شرقی

 0/01 30/1 1/2 4/2 64/5 100/0  ........................... جان غربیآذربای
 0/02 29/2 1/1 4/5 65/3 100/0  ............................................ اردبیل

 0/02 28/2 1/6 4/4 65/9 100/0  .......................................... اصفهان
 0/01 29/7 2/5 3/9 63/9 100/0  ................................................ البرز
 0/01 37/0 0/8 4/1 58/1 100/0  ................................................ ایالم

 0/04 32/2 1/2 3/4 63/3 100/0  ............................................. بوشهر
 0/03 30/2 2/6 4/3 62/9 100/0  .............................................. تهران

 0/01 32/1 0/8 3/9 63/3 100/0  ................. چهارمحال و بختیاری
 0/01 27/7 0/9 4/5 66/9 100/0  ............................ خراسان جنوبی
 0/02 26/9 2/0 4/1 66/9 100/0  .............................خراسان رضوی
 0/01 28/2 1/3 4/5 65/9 100/0  ............................ خراسان شمالی

 0/02 34/7 1/2 3/7 60/4 100/0  ....................................... خوزستان
 0/01 27/4 1/2 4/3 67/2 100/0  ............................................. زنجان
 0/03 29/3 1/5 4/6 64/6 100/0  ........................................... سمنان

 0/07 37/7 1/1 3/8 57/3 100/0  ................ سیستان و بلوچستان 
 0/01 32/2 1/5 4/3 62/1 100/0  .............................................. فارس
 0/00 28/3 1/2 4/0 66/5 100/0  ............................................. قزوین

 0/09 28/6 1/6 3/9 65/8 100/0  ................................................... قم
 0/00 29/5 1/5 4/3 64/6 100/0  ....................................... کردستان

 0/08 32/3 1/3 4/2 62/1 100/0  ............................................ کرمان
 0/00 33/3 1/8 4/9 60/0 100/0  ........................................ کرمانشاه

 0/01 37/2 0/9 3/5 58/4 100/0  ..................کهگیلویه و بویراحمد
 0/01 29/2 1/5 4/3 65/1 100/0  .......................................... گلستان
 0/00 27/7 1/9 5/3 65/1 100/0  ............................................. گیالن

 0/01 34/0 1/2 4/6 60/3 100/0  ........................................... لرستان
 0/01 26/3 1/8 4/3 67/6 100/0  ........................................ مازندران
 0/01 28/1 1/5 4/7 65/8 100/0  ........................................... مرکزی

 0/01 33/0 1/5 3/7 61/8 100/0  ........................................ هرمزگان
 0/01 28/0 1/3 5/0 65/6 100/0  ............................................همدان

 0/03 25/9 1/0 3/8 69/2 100/0  .................................................. یزد
 

 وضع سواد و تحصیالت -4-2

و از میان باسوادان،  هستند سوادرصد بید 4/5 و درصد باسواد 6/94دهد، نشان می تربیشساله و  6 انتوزیع نسبی مهاجر

درصد  1/36 دیپلم یا پیش دانشگاهی، درصد 6/22 ،درصد متوسطه 2/9درصد راهنمایی،  2/16، درصد ابتدایی 7/15

وضع سواد و تحصیالت غیرمهاجران نیز به شرح ذیل بوده اند. های تحصیلی داشتهسایر دورهدرصد  2/0 و تحصیالت عالی
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 9/8 ،درصد راهنمایی 3/18 ،درصد ابتدایی 8/29از میان باسوادان،  .هستندسواد درصد بی 8/12 و د باسواددرص 2/87 ،است

 اندهای تحصیلی داشتهسایر دوره درصد 3/0 و درصد عالی 21درصد دیپلم یا پیش دانشگاهی،  9/21 ،هطدرصد متوس

درصد باسوادی مهاجران  که ستا و غیرمهاجران بیانگر آن . مقایسه وضع سواد و تحصیالت مهاجران(3ـ  4و  2ـ  4 یها)شکل

طوری که درصد قابل سطح تحصیالت باالتری نسبت به غیرمهاجران دارند به ،همچنین مهاجران است.از غیرمهاجران  تربیش

یا مهاجرت های مهاجرت، مهاجرت برای ادامه تحصیل تردید یکی از انگیزهتوجهی از مهاجران تحصیالت عالی دارند. بی

 .یافتن شغل مناسب استها برای کردهتحصیل

های خراسان جنوبی، سمنان و مازندران به ترتیب دهد؛ استانها نشان میاستان تربیشساله و  6بررسی وضع سواد مهاجران 

ترین پاییندارای  های آذربایجان غربی، بوشهر و سیستان و بلوچستان به ترتیبباالترین درصد افراد باسواد و استاندارای 

ها استان تربیشساله و  6بررسی وضع سواد غیرمهاجران  همچنین .هستند سواد()باالترین درصد افراد بی درصد افراد باسواد

های سیستان و بلوچستان، های تهران، البرز و سمنان به ترتیب دارای باالترین درصد افراد باسواد و استاندهد؛ استاننشان می

های سیستان و استان هستند.سواد( )باالترین درصد افراد بیسواد باترین درصد افراد و آذربایجان غربی دارای پایینکردستان 

 (.3-4)جدولی دارند تربیشسواد درصد افراد بیمهاجران و هم در بین غیرمهاجران،  بلوچستان و آذربایجان غربی هم در بین

، قزوین و آذربایجان غربی خراسان رضویهای دهد؛ استانها نشان میاستان تریشبساله و  6بررسی وضع تحصیالت مهاجران 

ترین دارای پایینبه ترتیب ایالم و کرمان ، سمنانهای و استانافراد دوره ابتدایی وسوادآموزی به ترتیب دارای باالترین درصد 

ین و آذربایجان غربی به ترتیب دارای باالترین درصد های کردستان، قزواستان هستند.افراد دوره ابتدایی وسوادآموزی درصد 

استان های ترین درصد افراد دوره راهنمایی هستند. های سمنان، ایالم و قم به ترتیب دارای پایینافراد دوره راهنمایی و استان

استان های سمنان، یزد به ترتیب باالترین درصد افراد دارای تحصیالت متوسطه و جنوبی، خراسان شمالی و هرمزگان  خراسان

های البرز، گیالن و قزوین استان اند.ترین درصد افراد دارای تحصیالت متوسطه را به خود اختصاص دادهو ایالم به ترتیب پایین

های سمنان، زنجان و خراسان شمالی به ترتیب دارای دانشگاهی و استان به ترتیب دارای باالترین درصد افراد دیپلمه یا پیش

های سمنان، ایالم و کرمان به ترتیب باالترین درصد افراد استان ترین درصد افراد دیپلمه یا پیش دانشگاهی هستند.نپایی

ترین درصد افراد دارای تحصیالت عالی را دارا دارای تحصیالت عالی و استان های قزوین، گلستان و کردستان به ترتیب پایین

 و نامشخص تحصیلی دوره تحصیلی، هایدوره فارس به ترتیب باالترین درصد سایر استان های لرستان، مازندران و هستند.

 دوره تحصیلی، هایدوره نشده و استان های کردستان، خراسان شمالی و همدان به ترتیب پایین ترین درصد سایر اظهار

 (.4-4)جدولنشده هستند  اظهار و نامشخص تحصیلی

های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی دهد؛ استانها نشان میاستان تربیشله و سا 6بررسی وضع تحصیالت غیرمهاجران 

های تهران، البرز و مازندران به و استان سوادآموزی ابتدایی وو خراسان شمالی به ترتیب دارای باالترین درصد افراد دوره 

به  گلستانو  آذربایجان غربی، همدانهای استانهستند. ابتدایی و سوادآموزی ترین درصد افراد دوره ترتیب دارای پایین

ترین به ترتیب پایین کهگیلویه و بویراحمدو  تهران، ایالمهای و استان راهنماییترتیب باالترین درصد افراد دارای تحصیالت 

ن و کرمان به استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستا را به خود اختصاص داده اند.راهنمایی درصد افراد دارای تحصیالت 

ترین درصد افراد دارای به ترتیب پایینیزد و ایالم  های اصفهان،و استانمتوسطه ترتیب باالترین درصد افراد دارای تحصیالت 

به ترتیب دارای باالترین درصد افراد دیپلمه  گیالنو  تهراناستان های البرز،  تحصیالت متوسطه را به خود اختصاص داده اند.

ترین درصد افراد به ترتیب دارای پایین آذربایجان غربیو  خراسان شمالی، سیستان و بلوچستانهای هی و استانپیش دانشگا و

به ترتیب باالترین درصد افراد دارای کهگیلویه و بویراحمد و  تهران ،ایالمهای استان پیش دانشگاهی هستند. ودیپلمه 

ترین درصد افراد دارای تحصیالت و کردستان به ترتیب پایین مزگانهر، سیستان و بلوچستانهای تحصیالت عالی و استان

 دوره تحصیلی، هایدوره به ترتیب باالترین درصد سایر خراسان جنوبیو  سمنان، بوشهرهای استان عالی را دارا هستند.

 ترین درصد سایرب پایینبه ترتی کرمانشاهو  های خراسان شمالی، آذربایجان غربینشده و استان اظهار و نامشخص تحصیلی

 .(5-4جدولنشده هستند ) اظهار و نامشخص تحصیلی دوره تحصیلی، هایدوره
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 افراد با تحصیالت پایین ی ازتربیشنسبت  آذربایجان غربی و قزوین هم برای مهاجران و هم غیرمهاجران دارایهای استان

ی از افراد دارای تربیشاجران و هم غیرمهاجران دارای نسبت اند و استان ایالم هم در بین مهبوده )ابتدایی و راهنمایی(

 تحصیالت عالی است.
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 1390-95طی دوره  مهاجر و غیرمهاجر بر حسب وضع سواد تربیشساله و  6توزیع نسبی جمعیت  -2-4شکل 
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 1390-95طی دوره  مهاجر و غیرمهاجر بر حسب سطح تحصیالت تربیشو ساله  6توزیع نسبی جمعیت  -3-4شکل 
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 1390-95طی دوره  مهاجر و غیرمهاجر بر حسب وضع سواد تربیشساله و  6توزيع نسبی جمعیت  4-2-1

 شرح
 غیرمهاجر مهاجر

سوادبی باسواد جمع سوادبی باسواد جمع  

 12/8 87/2 100/0 5/4 94/6 100/0  ..................................... کل کشور
 15/7 84/2 100/0 5/2 94/8 100/0  .................................. ایجان شرقیآذرب

 18/4 81/6 100/0 8/7 91/3 100/0  ................................... آذربایجان غربی
 17/5 82/5 100/0 5/8 94/2 100/0  .................................................... اردبیل

 10/4 89/6 100/0 5/3 94/7 100/0  .................................................. اصفهان
 8/1 91/9 100/0 5/2 94/8 100/0  ........................................................ البرز
 15/7 84/3 100/0 4/1 95/9 100/0  ....................................................... ایالم

 11/0 89/0 100/0 7/9 92/1 100/0  .....................................................بوشهر
 7/1 92/8 100/0 6/2 93/7 100/0  ..................................................... تهران

 15/9 84/1 100/0 4/3 95/7 100/0  ........................ چهارمحال و بختیاری
 14/3 85/7 100/0 2/3 97/7 100/0  .................................... خراسان جنوبی
 11/2 88/7 100/0 4/4 95/6 100/0  .................................... خراسان رضوی
 17/5 82/4 100/0 3/9 96/1 100/0  .................................... خراسان شمالی

 14/0 86/0 100/0 5/2 94/8 100/0  ...............................................خوزستان
 15/8 84/2 100/0 5/1 94/9 100/0  ..................................................... زنجان
 9/2 90/7 100/0 2/4 97/6 100/0  ................................................... سمنان

 24/5 75/5 100/0 7/8 92/1 100/0  ........................ سیستان و بلوچستان 
 11/5 88/5 100/0 4/9 95/1 100/0  ..................................................... فارس
 11/9 88/1 100/0 4/8 95/2 100/0  ..................................................... قزوین

 11/1 88/7 100/0 4/6 95/4 100/0  ........................................................... قم
 19/4 80/6 100/0 7/6 92/4 100/0  ............................................... کردستان

 14/7 85/3 100/0 7/2 92/8 100/0  .................................................... کرمان
 15/9 84/1 100/0 5/7 94/3 100/0  ................................................ کرمانشاه

 16/4 83/6 100/0 7/8 92/2 100/0  ......................... کهگیلویه و بویراحمد
 14/4 85/6 100/0 4/7 95/3 100/0  .................................................. گلستان
 13/3 86/7 100/0 3/5 96/5 100/0  ..................................................... گیالن

 17/4 82/6 100/0 6/5 93/5 100/0  ................................................... لرستان
 11/7 88/3 100/0 3/2 96/8 100/0  ................................................ مازندران
 13/6 86/4 100/0 5/0 95/0 100/0  ................................................... مرکزی

 12/7 87/3 100/0 4/7 95/3 100/0  ................................................هرمزگان
 15/6 84/4 100/0 3/8 96/2 100/0  ................................................... همدان

 9/4 90/6 100/0 5/9 94/1 100/0  .......................................................... یزد
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 1390-95طی دوره  مهاجر بر حسب سطح تحصیالت تربیشساله و  6توزيع نسبی جمعیت   4-2-2

 ابتدایی و جمع شرح

 متوسطه راهنمایی سوادآموزی

 دیپلم/

پیش 

 دانشگاهی
 سایر عالی

 0/2 36/1 22/6 9/2 16/2 15/7 100/0  ............................... کل کشور
 0/2 31/9 22/1 9/3 17/4 19/1 100/0  .........................آذربایجان شرقی
 0/2 32/4 17/9 10/6 19/3 19/7 100/0  .......................... آذربایجان غربی

 0/2 39/1 19/5 10/6 16/7 13/9 100/0  ........................................... اردبیل
 0/2 36/4 25/0 8/4 15/0 15/1 100/0  ......................................... اصفهان

 0/2 30/8 29/1 8/7 16/2 14/9 100/0  .............................................. البرز
 0/1 50/7 20/9 7/2 10/1 11/1 100/0  .............................................. ایالم

 0/3 40/3 24/1 9/5 14/5 11/3 100/0  ........................................... بوشهر
 0/2 34/6 24/9 8/3 16/7 15/3 100/0  ............................................ تهران

 0/2 41/1 18/8 9/6 15/3 15/1 100/0  ............... چهارمحال و بختیاری
 0/2 38/3 17/3 14/1 15/2 15/0 100/0  ........................... خراسان جنوبی
 0/2 31/4 20/5 9/4 17/6 21/1 100/0  ........................... خراسان رضوی
 0/1 36/1 17/3 12/6 17/4 16/5 100/0  ........................... خراسان شمالی

 0/2 39/8 21/4 9/3 14/4 14/9 100/0  ..................................... خوزستان
 0/1 37/4 16/3 11/9 18/9 15/3 100/0  ........................................... زنجان
 0/2 61/4 13/4 6/3 8/8 9/9 100/0  .......................................... سمنان

 0/2 40/0 20/4 11/6 13/8 13/9 100/0  ............... سیستان و بلوچستان 
 0/3 39/9 20/6 9/8 15/8 13/6 100/0  ............................................ فارس
 0/1 25/8 26/6 8/3 19/3 19/8 100/0  ............................................قزوین

 0/2 45/1 18/7 8/6 12/5 14/9 100/0  .................................................. قم
 0/1 30/3 18/4 10/7 20/9 19/5 100/0  ...................................... کردستان

 0/2 45/6 22/6 8/6 12/7 10/3 100/0  ........................................... کرمان
 0/1 36/6 23/3 8/9 15/6 15/4 100/0  ....................................... کرمانشاه

 0/1 39/7 20/3 10/3 15/6 14/0 100/0  ................ کهگیلویه و بویراحمد
 0/2 28/4 22/5 11/0 18/8 19/1 100/0  ......................................... گلستان
 0/2 32/6 26/6 8/2 17/8 14/6 100/0  ........................................... گیالن

 0/3 39/4 21/6 8/9 14/9 15/0 100/0  ......................................... لرستان
 0/3 40/8 22/3 8/1 14/5 14/0 100/0  ....................................... مازندران
 0/1 32/6 23/4 9/1 18/1 16/7 100/0  .......................................... مرکزی

 0/2 34/7 24/4 12/0 14/3 14/3 100/0  ...................................... هرمزگان
 0/1 38/9 17/4 8/6 18/6 16/4 100/0  .......................................... همدان

 0/2 42/0 21/8 7/0 14/1 15/0 100/0  ................................................ یزد
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 1390-95طی دوره  مهاجر بر حسب سطح تحصیالتغیر تربیشساله و  6توزيع نسبی جمعیت  4-2-3

 ابتدایی و جمع شرح

 متوسطه راهنمایی سوادآموزی

 دیپلم/

پیش 

 دانشگاهی
 سایر عالی

 0/3 21/0 21/9 8/9 18/3 29/8 100/0  .............................. کل کشور
 0/2 19/4 20/0 9/0 18/7 32/7 100/0  .......................... آذربایجان شرقی
 0/2 16/5 16/7 9/1 20/7 36/8 100/0  ............................ آذربایجان غربی

 0/2 19/8 19/2 9/0 19/0 32/8 100/0  ............................................. اردبیل
 0/2 22/4 23/9 7/7 17/4 28/4 100/0  ........................................... اصفهان

 0/2 22/6 27/2 9/2 17/0 23/8 100/0  ................................................ البرز
 0/3 27/8 23/4 7/9 14/2 26/4 100/0  ................................................ ایالم

 0/5 22/8 22/5 9/6 17/3 27/3 100/0  ............................................. بوشهر
 0/2 27/6 26/3 8/3 15/6 22/0 100/0  .............................................. تهران

 0/2 19/8 20/4 8/9 18/8 31/9 100/0  ................. چهارمحال و بختیاری
 0/4 18/8 17/7 7/9 16/7 38/5 100/0  ............................. خراسان جنوبی
 0/2 16/8 19/6 8/2 19/6 35/6 100/0  ............................. خراسان رضوی
 0/2 17/7 16/6 8/0 19/3 38/1 100/0  ............................. خراسان شمالی

 0/2 18/6 20/2 10/1 19/4 31/6 100/0  ....................................... خوزستان
 0/3 19/3 19/1 7/9 19/0 34/4 100/0  ............................................. زنجان
 0/4 24/6 22/8 8/4 16/3 27/5 100/0  ............................................ سمنان

 0/4 10/9 13/5 10/4 19/6 45/2 100/0  ................. سیستان و بلوچستان 
 0/4 20/6 21/8 9/4 19/5 28/4 100/0  .............................................. فارس
 0/2 19/1 21/7 8/2 19/7 31/1 100/0  ............................................. قزوین

 0/2 21/9 19/1 8/5 18/3 32/0 100/0  .................................................... قم
 0/2 16/1 17/1 9/0 20/3 37/4 100/0  ........................................ کردستان

 0/4 19/8 23/6 10/3 17/5 28/5 100/0  ............................................. کرمان
 0/2 19/6 21/9 8/7 19/0 30/6 100/0  ........................................ کرمانشاه

 0/3 25/4 20/2 9/1 16/1 29/0 100/0  .................. هگیلویه و بویراحمدک
 0/3 17/1 18/3 9/7 20/4 34/3 100/0  .......................................... گلستان
 0/3 20/6 24/6 9/0 20/0 25/5 100/0  ............................................. گیالن

 0/2 20/1 22/3 9/2 18/6 29/6 100/0  ........................................... لرستان
 0/4 24/2 23/5 9/1 18/5 24/3 100/0  ......................................... مازندران
 0/3 19/4 22/4 8/0 18/6 31/4 100/0  ............................................مرکزی

 0/4 15/6 19/5 11/0 19/1 34/4 100/0  ........................................ هرمزگان
 0/2 17/1 18/6 8/0 21/3 34/8 100/0  ............................................ همدان

 0/3 22/9 21/5 7/6 16/1 31/6 100/0  .................................................. یزد
 

 وضع فعالیت اقتصادي -4-3
کلیه افراد واقع در سن شود. از نظر وضع فعالیت اقتصادی به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می تربیشساله و  10جمعیت 

شوند. جمعیت فعال خود به دو بیکار در جستجوی کار باشند جمعیت فعال نامیده می یاقانونی کار که به کاری مشغول بوده 
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دارها، دانشجویان، خانه ی که به دو گروه شاغل و بیکار تعلق ندارند مانند اغلبشود. سایر افرادگروه شاغل و بیکار تقسیم می

 شوند.جمعیت غیرفعال نامیده می ،هاها و از کارافتادهارای درآمد بدون کار، بازنشستهافراد د

درصد شاغل  1/89ر و یکادرصد ب 9/10 ،از بین مهاجران فعال دهد،کشور نشان می تربیش ساله و 10 انتوزیع نسبی مهاجر

 7/42برای مهاجران غیرفعال نیز،  (،4-4کل )ش درصد است 3/87و  7/12هستند این مقادیر برای غیرمهاجران به ترتیب 

همچنین این  .درصد نیز سایر موارد بوده است 9/5درصد دارای درآمد بدون کار و  9/4دار، درصد خانه 4/46درصد محصل، 

بیکاری در شود که درصد مالحظه می(، 5-4است )شکل درصد  3/9و   5/9، 4/51، 7/29جران به ترتیب امقادیر برای غیرمه

ی محصل هستند در تربیشدر بین مهاجران درصد ین مهاجران کمتر از غیرمهاجران بوده است. برای افراد غیرفعال نیز ب

 ی از خانه داری را به خود اختصاص داده اند.تربیشصورتی که غیرمهاجران سهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مهاجر و غیرمهاجر تربیشساله و  10 فعال توزیع نسبی جمعیت -4-4شکل 
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ر و یکادرصد ب 3/8 ،فعالمرد از بین مهاجران به تفکیک جنس نشان می دهد  تربیش ساله و 10 انتوزیع نسبی مهاجربررسی  

برای مهاجران  (،6-4)شکل  درصد است 3/89و  7/10به ترتیب  ردم درصد شاغل هستند این مقادیر برای غیرمهاجران 7/91

درصد نیز سایر موارد  4/13درصد دارای درآمد بدون کار و  1/13دار، درصد خانه 7/0درصد محصل،  9/72غیرفعال نیز، مرد 

  .(7-4ل است )شکدرصد  8/20و   3/25، 2/1، 7/52جران به ترتیب اهمچنین این مقادیر برای غیرمه .بوده است

و  5/22به ترتیب  زن درصد شاغل هستند این مقادیر برای غیرمهاجران 2/75ر و یکادرصد ب 8/24 ،فعالبرای مهاجران زن 

درصد دارای  6/1دار، درصد خانه 0/65درصد محصل،  5/30غیرفعال نیز، زن برای مهاجران  (،8-4)شکل  درصد است 5/77

و   0/3، 1/72، 3/20جران به ترتیب اهمچنین این مقادیر برای غیرمه .موارد بوده استدرصد نیز سایر  9/2درآمد بدون کار و 

 (.9-4)شکل  استدرصد  6/4

. برای از مهاجران بوده است تربیشدر بین زنان دو برابر مردان بوده و در بین غیرمهاجران  بیکاریشود که درصد مالحظه می

و درصد قابل توجهی از مردان دارای  به خانه داری مشغول هستند تربیشو زنان به تحصیل  تربیشمردان افراد غیرفعال نیز 

به خانه  تربیشغیرفعال غیرمهاجر نیز  دبه تحصیل و همچنین افرا تربیشدرآمد بدون کار هستند. همچنین مهاجران غیرفعال 

 داری مشغول هستند.
 

 

 1390-95مرد طی دوره  مهاجر و غیرمهاجر تربیشساله و  10 فعال تتوزیع نسبی جمعی -6-4شکل 
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 1390-95مرد طی دوره  مهاجر و غیرمهاجر تربیشساله و  10 غیرفعال توزیع نسبی جمعیت -7-4شکل 

 

 
 1390-95زن طی دوره  هاجرمهاجر و غیرم تربیشساله و  10 فعال توزیع نسبی جمعیت -8-4شکل 
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 1390-95زن طی دوره  مهاجر و غیرمهاجر تربیشساله و  10 غیرفعال توزیع نسبی جمعیت -9-4شکل 

، اردبیلهای استان از بین مهاجران فعال؛ دهدها نشان میاستان تربیشساله و  10 مهاجران عالیت اقتصادیفبررسی وضع 

به  سمنانو  بوشهر، هرمزگانهای و استان بیکاربه ترتیب دارای باالترین درصد افراد  شرقیآذربایجان و  ال و بختیاریچهارمح

کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و های استانبرای غیرمهاجران فعال نیز هستند. درصد افراد بیکار ترین ترتیب دارای پایین

ترین درصد افراد پایینبه ترتیب دارای  سمنانو  قم، مرکزیهای و استانصد افراد بیکار باالترین دربه ترتیب دارای  کردستان

 (.6-4)جدول  هستندبیکار 

؛ سمنان، قم، خراسان جنوبی و خراسان دهدها نشان میاستان تربیشساله و  10مهاجران غیرفعال عالیت فبررسی وضع 

های البرز، تهران و قزوین به ترتیب دارای پایین ترین درصد افراد و استان شمالی به ترتیب دارای باالترین درصد افراد محصل

دار و استان های سمنان، محصل هستند. استان های قزوین، البرز و آذربایجان غربی به ترتیب دارای باالترین درصد افراد خانه

های البرز، گیالن و اصفهان به هستند. استان دارترین درصد افراد خانهخراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، دارای پایین

های کردستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب ترتیب باالترین درصد افراد دارای درآمد بدون کار و استان

ترین درصد های سیستان و بلوچستان، بوشهر و ایالم به ترتیب باالترین درصد افراد دارای درآمد بدون کار را دارند. استانپایین

 ها را دارندد دارای سایر فعالیتترین درصد افراهای سمنان قزوین و قم به ترتیب پایینها و استانافراد دارای سایر فعالیت

 (.7-4)جدول 

های کهگیلویه و ؛ استاندهدها نشان میاستان تربیشو ساله  10غیرفعال غیرمهاجر  جمعیتبررسی وضع همچنین 

ای همدان، گیالن و زنجان به هافراد محصل و استان یستان و بلوچستان به ترتیب دارای باالترین درصدبویراحمد، قم و س

های کردستان، آذربایجان غربی و همدان به ترتیب دارای باالترین ترین درصد افراد محصل هستند. استانترتیب دارای پایین

دار ترین درصد افراد خانهکهگیلویه و بویراحمد و ایالم دارای پایینهای سیستان و بلوچستان، دار و استاندرصد افراد خانه

های سیستان و های تهران، سمنان و اصفهان به ترتیب باالترین درصد افراد دارای درآمد بدون کار و استانهستند. استان
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های استان د بدون کار را دارند.ترین درصد افراد دارای درآمبلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب پایین

قزوین و  ،اصفهانهای ها و استانسیستان و بلوچستان، ایالم و هرمزگان به ترتیب باالترین درصد افراد دارای سایر فعالیت

 (.8-4)جدول  ها را دارند.سمنان به ترتیب پایین ترین درصد افراد دارای سایر فعالیت

 1390-95طی دوره  مهاجر و غیرمهاجر تربیشاله و س 11 فعال توزيع نسبی جمعیت 4-3-1

 شرح
 غیر مهاجر مهاجر

 بیکار شاغل جمع  بیکار شاغل جمع 

 12/7 87/3 100/0 10/9 89/1 100/0  .......................... کل کشور
 13/4 86/6 100/0 17/3 82/7 100/0  ...................... آذربایجان شرقی
 11/5 88/5 100/0 7/9 92/1 100/0  ....................... آذربایجان غربی

 15/5 84/5 100/0 18/3 81/7 100/0  ........................................ اردبیل
 12/6 87/4 100/0 13/8 86/2 100/0  ...................................... اصفهان

 13/8 86/2 100/0 14/0 86/0 100/0  ............................................البرز
 13/9 86/1 100/0 9/6 90/4 100/0  ........................................... ایالم

 13/0 87/0 100/0 7/0 93/0 100/0  ........................................ بوشهر
 10/6 89/4 100/0 8/6 91/4 100/0  ......................................... تهران

 21/2 78/8 100/0 17/5 82/5 100/0  ............ چهارمحال و بختیاری
 12/4 87/6 100/0 8/1 91/9 100/0  ........................ خراسان جنوبی
 11/2 88/8 100/0 10/9 89/1 100/0  ........................ خراسان رضوی
 12/1 87/9 100/0 12/6 87/4 100/0  ........................ خراسان شمالی

 14/5 85/5 100/0 8/7 91/3 100/0  .................................. خوزستان
 12/6 87/4 100/0 11/2 88/8 100/0  .........................................زنجان
 10/4 89/6 100/0 7/1 92/9 100/0  ....................................... سمنان

 13/4 86/6 100/0 7/4 92/6 100/0  ............ سیستان و بلوچستان 
 12/1 87/9 100/0 8/3 91/7 100/0  ......................................... فارس
 12/1 87/9 100/0 13/0 87/0 100/0  ......................................... قزوین

 10/2 89/8 100/0 10/4 89/6 100/0  ............................................... قم
 16/3 83/7 100/0 16/9 83/1 100/0  ................................... کردستان

 11/5 88/5 100/0 8/1 91/9 100/0  ........................................ کرمان
 25/8 74/2 100/0 16/4 83/6 100/0  .................................... کرمانشاه

 13/2 86/8 100/0 10/2 89/8 100/0  ............. کهگیلویه و بویراحمد
 14/1 85/9 100/0 14/8 85/2 100/0  ...................................... گلستان
 12/7 87/3 100/0 12/8 87/2 100/0  .........................................گیالن

 13/2 86/8 100/0 8/4 91/6 100/0  .......................................لرستان
 12/0 88/0 100/0 13/5 86/5 100/0  .................................... مازندران
 10/0 90/0 100/0 7/6 92/4 100/0  ....................................... مرکزی

 11/2 88/8 100/0 5/8 94/2 100/0  ................................... هرمزگان
 11/5 88/5 100/0 10/1 89/9 100/0  ....................................... همدان

 12/2 87/8 100/0 11/4 88/6 100/0  ..............................................یزد
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 1390-95 طی دوره به تفکیک استانمهاجر  تربیشساله و  10 غیرفعال توزيع نسبی جمعیت 4-3-2

 شرح

 جمعیت غیرفعال

 

 جمع

 
 دارای دارخانه محصل

 سایر بدون کار درآمد

 5/9 4/9 46/4 42/7 100/0  ..................................... کل کشور
 6/1 5/0 50/0 38/9 100/0  .................................. آذربایجان شرقی
 3/7 2/4 53/3 40/6 100/0  ................................... آذربایجان غربی

 6/5 4/1 42/0 47/3 100/0  .................................................... اردبیل
 3/2 6/8 46/9 43/2 100/0  .................................................. اصفهان

 4/8 9/6 55/3 30/3 100/0  ........................................................ البرز
 11/6 3/0 34/7 50/6 100/0  ........................................................ ایالم

 11/7 2/7 45/4 40/1 100/0  ..................................................... بوشهر
 8/6 5/6 53/0 32/9 100/0  ...................................................... تهران

 5/2 3/0 36/6 55/2 100/0  ......................... چهارمحال و بختیاری
 6/6 3/0 28/8 61/5 100/0  .................................... خراسان جنوبی
 4/4 4/5 47/2 43/8 100/0  .....................................خراسان رضوی

 4/7 2/5 35/1 57/7 100/0  .................................... اسان شمالیخر
 3/4 4/7 46/1 45/8 100/0  ............................................... خوزستان

 5/8 2/6 36/7 55/0 100/0  ..................................................... زنجان
 1/3 2/8 20/9 74/9 100/0  ................................................... سمنان

 17/0 2/4 30/5 50/1 100/0  ........................ سیستان و بلوچستان 
 4/6 5/1 39/8 50/5 100/0  ...................................................... فارس
 2/3 6/3 57/2 34/2 100/0  ..................................................... قزوین

 3/0 2/9 39/4 54/7 100/0  ........................................................... قم
 3/1 1/9 52/7 42/3 100/0  ............................................... کردستان

 4/5 4/4 35/5 55/6 100/0  .................................................... کرمان
 9/3 4/7 46/8 39/1 100/0  ................................................ کرمانشاه

 7/5 3/2 41/0 48/3 100/0  ..........................کهگیلویه و بویراحمد
 5/6 3/9 48/4 42/1 100/0  .................................................. گلستان
 6/5 8/3 50/2 35/0 100/0  ..................................................... گیالن

 6/9 4/0 43/8 45/3 100/0  ................................................... لرستان
 6/4 6/3 46/8 40/4 100/0  ................................................ مازندران
 3/2 4/5 50/1 42/2 100/0  ................................................... مرکزی

 9/4 2/2 46/5 41/9 100/0  ................................................ هرمزگان
 6/1 3/1 38/8 52/0 100/0  ....................................................همدان

 3/2 3/1 38/1 55/5 100/0  .......................................................... یزد
 

 

 



 109مقایسه ویژگیهای مهاجران و غیر مهاجران                                                                                     فصل چهارم  

 

 1390-95طی دوره  به تفکیک استانمهاجر غیر تربیشساله و  10 غیرفعال توزيع نسبی جمعیت 4-3-3

 شرح

 جمعیت غیرفعال

 

 جمع

 
 دارای دارخانه محصل

 سایر بدون کار درآمد

 9/3 9/5 51/4 29/7 100/0  ................................ کل کشور
 8/6 8/9 54/6 27/8 100/0  ............................ آذربایجان شرقی
 7/9 5/9 56/7 29/5 100/0  ............................. آذربایجان غربی

 9/3 7/6 54/4 28/6 100/0  .............................................. اردبیل
 5/0 13/0 52/9 29/1 100/0  ............................................ اصفهان

 6/3 12/2 51/7 29/8 100/0  .................................................. برزال
 18/1 6/1 45/0 30/7 100/0  .................................................. ایالم

 12/1 6/7 49/1 32/1 100/0  ............................................... بوشهر
 9/7 13/1 48/6 28/6 100/0  ................................................ تهران

 8/8 6/8 52/6 31/8 100/0  ................... چهارمحال و بختیاری
 11/0 7/4 50/6 31/1 100/0  .............................. خراسان جنوبی
 7/3 8/3 54/6 29/8 100/0  ...............................خراسان رضوی

 10/5 6/8 52/1 30/6 100/0  .............................. سان شمالیخرا
 6/9 8/7 51/2 33/2 100/0  ......................................... خوزستان

 10/7 8/7 53/9 26/8 100/0  ............................................... زنجان
 4/5 13/6 49/6 32/4 100/0  ............................................. سمنان

 23/1 3/5 39/5 33/8 100/0  .................. سیستان و بلوچستان 
 9/6 9/0 51/3 30/1 100/0  ................................................ فارس
 4/4 11/4 54/7 29/4 100/0  ............................................... قزوین

 6/5 6/5 52/1 35/0 100/0  ..................................................... قم
 7/5 6/6 57/7 28/2 100/0  ......................................... کردستان

 9/1 7/8 49/7 33/4 100/0  .............................................. کرمان
 12/3 8/3 52/2 27/1 100/0  .......................................... کرمانشاه

 14/3 5/7 44/7 35/4 100/0  ....................کهگیلویه و بویراحمد
 10/7 7/6 52/4 29/4 100/0  ............................................ گلستان
 9/6 12/8 51/5 26/2 100/0  ............................................... گیالن

 11/4 7/2 51/3 30/1 100/0  ............................................. لرستان
 9/1 10/1 52/5 28/3 100/0  .......................................... مازندران
 6/9 11/1 54/8 27/2 100/0  ............................................. مرکزی

 18/1 4/8 45/4 31/8 100/0  .......................................... هرمزگان
 10/1 7/9 56/6 25/5 100/0  ..............................................همدان

 6/2 12/0 49/9 31/9 100/0  .................................................... یزد
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 هامرجع
  

 .نشگاه تهراندا تهران، ،شناسینامه جمعیتلغت (.1354) مهدی و دیگرانی، امان- 
فرد، تهران، ، ترجمه مصطفی سرمدی و پروین رئیسیمهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه(. 1367تودارو، مایکل )- 

 مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران افغانی با تأکید بر ساکنین (. 1381ها، غالمرضا و علی بابایی، یحیی )جمشیدی- 

 .90-71، نامه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، صص هرک گلشهر مشهدش

 .http://en.wikipedia.org/w/index.php از سایت دانشنامه آزاد ویکی پیدیا-
 ، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامه دهخدالغت(. 1352)دهخدا، علی اکبر - 
 .، تهران، انتشارات سمتشناسیتحلیل جمعیت .(1380) ...ازنجانی، حبیب-

 ، تهران، انتشارات سمت.مهاجرت(. 1380ا... )زنجانی، حبیب- 
 های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.و پژوهش ، تهران، مرکز مطالعاتشناسیمبانی جمعیت(. 1384پور، شهال )کاظمی - 

 .http://www.sci.org 1395های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری-
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