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Objectives Considering the migration age pattern and the aging trend in Iran, this study aims to investigate 
the migration effect on the aging spatial distribution of the country during 2006-2016.
Methods & Materials This study is a secondary and descriptive-analytical analysis. The source used is the 
data of the general population and housing census and the analysis unit is the counties of the country. 
Pearson correlation and analysis of variance in SPSS software, version 22 were used to analyze the data 
and geographic information system (GIS) was used to display spatial distribution maps.
Results The study of the migration process in the cities showed that the immigrant-first cities have gone 
towards aging by losing their young population, while the young cities are mostly receiver-migrant. As a 
result, the proportion of elder cities is increasing every year. The correlation between the net migration 
rate and the aging index indicates the inverse relationship (-0.363, -0.303, and -0.216) of these two 
variables during all periods; as the net migration rate increases, the aging index decreases. The results of 
the analysis of variance also showed the net migration rate at the county level is significantly different (P 
= 0.000). The spatial distribution also showed that immigrant-first cities in the western and northwestern 
regions have a higher rate of aging compared to other regions.
Conclusion According to the research question, it should be said that the spatial pattern of aging in the 
population of Iran according to the studied indicators is scattered in clusters and the population of Iran is 
transitioning from middle age to old age.
Keywords Internal migration, Aging, Spatial distribution
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Introduction

fter passing the first and second stages of 
the demographic transition and entering the 
third stage, the population of Iran is faced 
with an increasing proportion of elderly 
people [12, 15, 16]. With relative stability 

in fertility and mortality, migration is vital in changing 
population patterns and shaping the regional aging pro-
cess. Migration by reducing the risk of old age in receiver-
migrant areas and increasing its speed in immigrant-first 
areas has opposite effects on aging [21, 22]. Due to the 
lack of balanced development in the country and as a re-
sult of increasing displacement from underdeveloped ar-
eas to more developed areas, migration will have signifi-
cant effects on the aging ratio of the areas [24]. Therefore, 
knowing the dimensions of the problem of aging and its 
spatial distribution can help planners to know and man-
age it properly. In this regard, this study seeks to gain an 
overview of the spatial distribution of aging and the effect 
of immigration on it from 2006-2016. 

Methods

The present study is of the secondary analysis type and 
was conducted based on the analysis of the data of the 
general census of population and housing in three peri-
ods of 2006, 2011, and 2016 at the level of the country's 
cities. The relevant indicators used to measure aging are 
the aging ratio (the ratio of the population over 65 years 
old to the total population), the aging dependency burden 
ratio (the ratio of the population aged 65 years and over 
to every hundred people aged 15-64 years) and for migra-
tion, the net migration rate (the difference of immigrants 
entered to exit to the total population). In this study, the 
results are presented in the form of Figures and maps. 
Pearson's correlation and analysis of variance were used 
to analyze the relationship between the ratio of aging and 
immigration and to show the effect of immigration on this 
ratio. Excell and SPSS software, version 22 were used for 
data analysis and to present the results more comprehen-
sively and dynamically, the spatial distribution of the ag-
ing ratio as well as the net migration rate was depicted in 
the form of a map by Arc Gis software.

Results 

The findings show that the growth of the country’s el-
derly population has reached more than 5% per year, ac-
cording to the United Nations criteria, Iran’s population 
is on the threshold of entering the aging period; however, 

the share of the elderly population in different regions of 
the country is not the same, and the cities of the country 
have different proportions of elderly people. But what is 
happening at the same level in the country is the increase 
in the number of elderly cities every year. According to 
the results, while in 2016, only 19% of the country’s cit-
ies had a ratio of more than 7% of the elderly population, 
this index reached 26.5% and 32.9% in 2011 and 2016, 
respectively.

The trend of internal migration in the country and the 
age pattern of immigrants is toward the migration of the 
young and educated class. As a result of this trend, the 
immigrant-first cities by losing a high proportion of their 
young population witness an increase in the proportion 
of the elderly population, and in contrast to the receiver-
migrant areas, by attracting people aged 15 to 35 years, 
this trend moves toward the youth of the population. To 
show the effect of migration and aging on each other and 
its spatial distribution, two indices of net migration rate 
and aging ratio in different cities were adapted to each 
other and four categories of cities were created, including 
young immigrant-first, young receiver-migrant, elderly 
immigrant-first, and elderly receiver migrant. The relative 
distribution of these cities in the country showed that dur-
ing the studied period, young receiver migrant cities al-
ways had the highest frequency, but every year, the num-
ber of these cities decreased and the number of elderly 
immigrant-first cities increased so that it has reached from 
4.4% in 2006 to 23.3% in 2016. The survey of the spa-
tial distribution of aging also showed that the cities of the 
northern and northwestern regions of the country have the 
highest proportion of aging. The maps of migration in the 
country also showed that the cities of the border regions 
of the northwest, west, southeast, and to some extent the 
south of the country lose their population every year in fa-
vor of the central regions and the cities of Tehran, Alborz, 
Isfahan, Yazd Provinces, Iran.

Discussion

 The results show the regional imbalance of aging. The 
spatial pattern of aging in Iran is clustered. In addition, 
Iran’s population is transitioning from middle age to old 
age, which requires investment in these sectors due to the 
special needs of the elderly in various economic-social, 
health, etc. dimensions. The border areas of the country, 
especially the deprived areas, need development pro-
grams because the increase in immigration from these 
areas causes excessive migration to the centers and inner 
circles of the country. Increasing financial investments, 
creating economic enterprises, and concentrating educa-
tional and recreational facilities are among the plans that 
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should be put on the agenda to reduce regional inequali-
ties to prevent migration. To solve the issues and prob-
lems of the elderly, first, it is necessary to have informa-
tion about the spatial distribution of the elderly population 
so that appropriate policy and planning can be possible 
using accurate information. 
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اهداف با توجه به الگوی سنی مهاجرت و نیز روند سالمندی در کشور، هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر میزان مهاجرت بر الگوی 
توزیع فضایی سالمندی شهرستان های کشور طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ است. 

مواد و روش ها این مطالعه از نوع تحلیل ثانویه و توصیفی تحلیلی است. منبع استفاده شده داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن بوده 
و واحد تحلیل نیز شهرستان های کشوراست. برای تحلیل داده ها از شاخص های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس در قالب نرم افزار 

SPSS نسخه ۲۲ و برای نمایش نقشه های توزیع فضایی از GIS استفاده  شده است.

یافته ها بررسی روند مهاجرت در شهرستان ها نشان داد شهرستان های مهاجرفرست با از دست دادن جمعیت جوان خود به 
این در حالی است که شهرستان های جوان عمدتًا مهاجرپذیر هستند. درنتیجه، هر ساله بر نسبت  سمت سالمندی رفته اند. 
شهرستان های سالمند افزوده  شده است. همبستگی رابطه میزان خالص مهاجرت با شاخص سالمندی حاکی از رابطه معکوس 
)0/۳6۳-، 0/۳0۳- و 0/۲۱6-( این ۲ متغیر طی هر ۳ دوره مهاجرتی بوده است. با افزایش میزان خالص مهاجرت، شاخص 
سالمندی کاهش پیدا می کند. نتایج تحلیل واریانس نیز نشان از تفاوت معنادار میزان خالص مهاجرت در سطح شهرستانی دارد 
)در سطح معنا داری 0/000(. توزیع فضایی شهرستان های کشور نیز نشان داد شهرستان های مهاجرفرست مناطق غربی و شمال 

غربی در مقایسه با سایر مناطق سرعت سالمندی باالتری دارند. 

نتیجه گیری با توجه به سؤال پژوهشی تحقیق باید گفت که الگوی فضایی سالمندی در جمعیت ایران درمجموع با توجه به شاخص های 
مطالعه شده به  صورت خوشه ای پراکندگی داشته و جمعیت ایران در حال گذار از میان سالی به سالمندی است.

کلیدواژه ها مهاجرت داخلی، سالمندی، توزیع فضایی
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مقدمه 

سالمندی جمعیت به  عنوان پیامد گذار جمعیت شناختی، یک 
آن  اجتناب ناپذیر  نتیجه  که  است  جمعیتی  شناخته شده  مسیر 
افزایش امید زندگی  کاهش میزان باروری و مرگ ومیر درنتیجه 
است ]۱[. مرحله اول افزایش جمعیت سالمند در جامعه، ناشی از 
افزایش امید زندگی است. با افزایش امید زندگی، شانس زنده ماندن 
افراد تا سنین سالمندی افزایش پیدا می کند و درنتیجه جمعیت 

سالمندان طی مدتی با آهنگ پرشتابی افزایش پیدا می کند ]۲[.

در آغاز این قرن، شاخص امید زندگی برای جهانیان از مرز 
66 سال عبور کرد. درواقع، در حالی  که در هر سال ۱/7 درصد 
به جمعیت جهان افزوده می شود، این افزایش برای جمعیت 6۵ 
سال و باالتر ۲/۵ درصد است. این فاصله ترکیب سنی جمعیت 
جهان را به  سوی سالمندی سوق می دهد ]۳[. برای اولین بار در 
تاریخ جهان، در سال ۲000 تعداد سالمندان، از کودکان زیر ۵ 
ساله بیشتر شد و بر اساس پیش بینی ها تا سال ۲0۵0 تعداد افراد 

سالمند از جمعیت زیر ۱۵ ساله نیز پیشی خواهد گرفت ]4[. 

در همین راستا و بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی در 40 
سال آینده جمعیت افراد باالی 6۵ سال دنیا ۲ برابر خواهد شد 
که سهم کشورهای مختلف برابر نیست، به  طوری  که ۵۲ درصد 
از این جمعیت سالمند را کشورهای آسیایی و 40 درصد آن را 

کشورهای پیشرفته تشکیل خواهند داد ]۵[.

مطالعات نشان می دهد جمعیت ایران همگام با جمعیت جهان 
رو به سالمندی می رود؛ ایران مراحل اول و دوم گذار جمعیتی را 
پشت سر گذاشته است ]۵-۱۵[. مرحله سوم گذار جمعیت شناسی 
از اواسط دهه ۱۳60 با آغاز کاهش میزان های موالید مشخص 
می شود. طی سال های ۱۳6۵ تا ۱۳7۵ خام موالید نسبت به دوره 
قبل ۵/۳۱ درصد کاهش و دوره ۱۳7۵ تا ۱۳۸0 به ۳/۱۸ در 
هزار رسید. به  این  ترتیب، ایران در آستانه ورود به دوره سوم گذار 

جمعیت شناسی قرار گرفت ]۱6[. 

با گذار از مراحل فوق به  تدریج باید در انتظار پدیده سالمندی 
باشیم. نسبت جمعیت سالمند طی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ 
آهنگ یکنواختی نداشته، اما آنچه از آمار و داده ها برمی آید، تعداد 
سالمندان کشور از ۱۱7۳67۹ نفر در سال ۱۳۳۵ به 74۱40۹۱ 
نفر در سال ۱۳۹۵ رسید، یعنی طی نیم  قرن حدود 6/۳ برابر 
شده است. این در حالی است که جمعیت کشور طی این دوره 
4/۲ برابر شده است ]۱7[. پایین ماندن نرخ باروری و مرگ ومیر و 
افزایش طول عمر، ساختار سنی جمعیت کشور را پیوسته تغییر 
خواهد داد. جمعیت کشور طی دهه های آینده بی شک در مسیر 
سریع تری از پیری قرار می گیرد. رشد پیشی گرفته از افزایش سن 
به دلیل توسعه اقتصادی و سیستم تأمین اجتماعی، فشارهای 
شدیدی  بر افراد مسن، خانواده های آن ها و همچنین جامعه وارد 

خواهد کرد ]۸، ۱0[. 

عالوه بر نرخ باروری و مرگ ومیر پایین، مهاجرت جمعیت، سومین 
عامل اصلی است که ساختار سنی جمعیت را تعیین می کند. طی 
دهه های اخیر در کشور، همراه با روند شهرنشینی و نوسازی ، افزایش 
فناوری اطالعات و حمل ونقل و درنتیجه کاهش محدودیت برای 
مهاجرت از مکانی به مکان دیگر، افزایش سریع مهاجرت های داخلی 
را شاهد بوده ایم ]۱۸[. در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳6۵ حدود ۵/7 
میلیون نفر در درون مرزهای ایران جابه جا شده اند. این تعداد تقریبًا 
۱۱/6 درصد از جمعیت کشور در سال ۱۳6۵ را تشکیل می داد. در 
سرشماری سال ۱۳7۵ نسبت جمعیت مهاجر کشور به ۱4/۵ درصد 
افزایش یافت که برای سرشماری سال ۱۳۸۵ نیز این روند افزایشی 

ادامه داشته و به ۱7/۲ درصد رسید. 

در سرشماری سال های ۱۳۹0 و ۱۳۹۵ این نسبت به ترتیب به 
7/4 و ۵/۳ درصد رسید که در این زمینه باید تغییر دوره زمانی 
سرشماری از ۱0 سال به ۵ سال را متذکر شد ]۱۹[. همراه شدن این 
حجم از مهاجران داخلی با الگوی سنی مشخص و متفاوت مهاجران 
نسبت به جمعیت ساکن مبدأ و مقصد، پیامدهای متفاوتی برای هر 
۲ منطقه به همراه می آورد. الگوی سنی مهاجران عمدتًا جوان گزین 
است. درواقع، در جریان مهاجرت داخلی کشور، غلبه گروه سنی 
جوان و میان سال بر سایر گروه های سنی، تأثیرات قابل  توجهی بر 

ساختار سنی هر ۲ منطقه مبدأ و مقصد را به دنبال دارد ]۲0[. 

مطالعات متعدد نشان داده است مهاجرت داخلی تأثیرات بسیار 
متضادی بر پیری جمعیت در ۲ منطقه مهاجرپذیر و مهاجرفرست 
دارد. از اهم این تأثیرات که در مطالعات متعددی به آن ها اشاره 
 شده، کاهش میزان و سرعت سالمندی در مناطق مهاجرپذیر در 
مقابل افزایش سرعت روند سالمندی در مناطق مهاجرفرست و 
درنتیجه وارونگی سالمندی مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر است 
]۲۱، ۲۲[. با توجه به این واقعیت جمعیت شناختی که نرخ باروری 
و مرگ ومیر در مرحله پایدارتری باقی مانده اند، مهاجرت داخلی در 
مقیاس بزرگ نقش مهمی را در تغییر الگوهای ساختار جمعیتی 
منطقه ای و شکل دادن به روند پیری منطقه ایفا می کند ]۲۳، ۲4[. 

تحقیقات قبلی متعددی در سطح دنیا و ازجمله ایران، الگوهای 
فضایی پدیده های مختلف را بررسی کرده اند. با این  حال، مطالعات 
نسبتًا کمتری بر الگوهای فضایی سالمندی و تغییرات آن در 
سال های اخیر متمرکزشده اند. از اولین مطالعات در این زمینه 
می توان به مطالعه مک کارتی اشاره کرد. او در کتاب خود تالش 
کرد توزیع فضایی سالمندی و تغییرات آن را در ایاالت  متحده از 
سال ۱۹6۲ نشان دهد ]۲۵[. در همین زمینه، مطالعات دیگری 
مانند چنر و همکاران ]۲6[ درباره بررسی توزیع فضایی سالمندی 
در کانادا و شیودی و همکاران ]۲7[ در ژاپن نیز تفاوت توزیع 
منطقه ای شهری و روستایی سالمندان را بررسی کرده اند. وانگ 
]۲۸[ در مطالعه ای گسترده تالش کرد توزیع فضایی سالمندان 
را در چین بررسی کرده و عوامل اجتماعی و اقتصادی  مؤثر بر 
آن را شناسایی کند. ومیولپلی و همکاران ]۲۹[ در مطالعه ای 

سعیده شهبازین و محمد ساسانی پور. تحلیل توزیع فضایی سالمندی و مهاجرت داخلی در شهرستان های کشور بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
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و  بررسی  را  ایاالت متحده  توزیع فضایی سالمندی در  مشابه، 
شناسایی کردند. آنان معتقد بودند که تصادفات در میان افراد 
از  فضایی  الگوی  این  شناخت  و  دارد  باالیی  فراوانی  سالمند 
سالمندان، می توان تمهیدات و برنامه ریزی های الزم برای کاهش 

این تصادفات را به دست دهد. 

در ایران نیز در دهه های اخیر مطالعات چندی به بررسی توزیع 
فضایی پدیده های جمعیتی با تأکید بر سالمندی انجام شده است. 
فرجی سبکبار و همکاران ]۳0[، تحلیل توزیع فضایی سالمندی 
در کشور  در سال ۱۳۹0 را نشان داده اند. نیک پور و حسنعلی زاده 
]۳۱[ نیز با تأکید بر نقاط شهری و روستایی کشور، تفاوت توزیع 
فضایی سالمندی را تحلیل کردند. همچنین در مطالعات دیگری 
نیز به بررسی توزیع فضایی سالمندی با تأکید بر نقاط جغرافیایی 
مشخصی مانند استان و شهرستان پرداخته  شده است. نیک پور 
و حسنعلی زاده ]۳۲[، توزیع فضایی شاخص های سالمندی در 
شهر بابل را بررسی کرده  و توزیع این پدیده را بر حسب مناطق 
نیز  مشابه  مطالعه ای  در  و  داده اند  نشان  شهر  این  محالت  و 
حسنعلی زاده ]۳۳[ با بررسی توزیع فضایی سالمندی در ساری، 
بر لزوم تحلیل فضایی جمعیت سالمند در فضاهای شهری برای 

سیاست گذاری های جمعیتی در آینده تأکید کرده است. 

نقش  بر  تأکید  ذکرشده،  مطالعات  همه  در  قابل توجه  نکته 
بر  آن  تأثیر  و  سالمندان  فضایی  توزیع  شناخت  اهمیت  و 
و  نیازها  به  نظر  است.  منطقه ای  و  شهری  برنامه ریزی های 
خدمات خاص سالمندان، به  ویژه در حیطه بهداشتی و پزشکی 
و نیز نیازهای رفاهی آنان مانند سهولت دسترسی به امکانات و 
مکان های مشخص، ساخت معابر و گذرگاه های متناسب با شرایط 
جسمانی سالمندان و غیره، نتایج ناشی از این مطالعات و شناخت 
توزیع فضایی سالمندان در منطقه می تواند راهگشای بسیاری از 
مشکالت و درواقع، تعیین کننده نحوه تخصیص منابع و امکانات 

خاص و مشخص به نقاط مختلف باشد. 

با وجود مطالعات ارزشمندی که در این زمینه انجام شده، اما در 
مطالعات انگشت شماری به نقش مهاجرت بر این روند و توزیع آن 
اشاره  شده است. با وجود اینکه با ثبات نرخ مرگ ومیر و باروری از 
یک سو  افزایش سطح مهاجرت و جابه جایی از سوی دیگر، مهاجرت 
در اینجا نقش مهمی ایفا می کند، در کشورهای توسعه یافته که 
سالمندی به  عنوان پدیده جمعیتی کاماًل آشکار وجود دارد، این 
مهاجرت های بین المللی هستند که می توانند نقش تأثیرگذاری بر 
روند و توزیع فضایی سالمندی داشته باشند، اما در جوامع در حال 
 توسعه ای مانند ایران که به  طور کلی مهاجرت های بین المللی 
اندکی دارد و تأثیرات زیادی از آن نمی پذیرد، این مهاجرت های 
داخلی هستند که نقش پررنگ تری در پدیده های جمعیتی دارند. 

با اینکه  سالمندی جمعیت به  طور نظری و خصوصًا در مقیاس 
اما  ثابت مطالعه می شود،  ملی تحت مفروضات مدل جمعیت 
مهاجرت به تغییراتی در ساختار سنی می انجامد که در نتیجه 

سطوح متفاوتی از سالمندی جمعیت مناطق مختلف را در پی 
خواهد داشت. این تفاوت تدوین برنامه های حمایتی متفاوتی را 
برای مناطق جغرافیایی و تقسیمات کشوری ضروری می سازد. به 
همین سان الزم است به قوانین و مقررات مربوط به برنامه مداخله 

برای ارتقای سطح رفاه سالمندان نیز توجه شود ]۲[. 

با توجه به موانعی مانند عدم توسعه موزون و درنتیجه روند 
مهاجرت از مناطق توسعه نیافته به سمت مناطق توسعه یافته تر، 
مهاجرت در جوامع در حال  توسعه ای مانند ایران بیش از سایر 
جوامع بر مسئله سالمندی تأثیر می گذارد. از این  رو، شناخت ابعاد 
مسئله سالمندی و پویش فضایی آن می تواند به مدیریت صحیح 
آن کمک کرده و برنامه ریزان کشوری و منطقه ای را نسبت به 
پراکنش فضایی سالمندی در کشور آگاه کند. این مطالعه در 
تالش است که به این سؤاالت پاسخ دهد که الگوی توزیع فضایی 
تغییرات  است؟  به چه شکلی  سالمندی شهرستان های کشور 
آن در سال های اخیر به چه صورت بوده است؟ و تأثیر جریان 

مهاجرت داخلی کشور بر توزیع فضایی آن چگونه است؟

روش مطالعه

مطالعه حاضر از نوع تحلیل ثانویه است و بر اساس تحلیل 
داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ۳ دوره ۱۳۸۵، 
جمعیت  حجم  در نتیجه  است.  انجام  شده   ۱۳۹۵ و   ۱۳۹0
مطالعه شده در اینجا همه شهرستان های کشور است که با توجه 

به ساختار سنی آن ها بررسی شده اند.

در این مقاله که با هدف بررسی عدم تعادل منطقه ای سالمندی 
می شود، ۲  انجام  مهاجرت  جریان  از  آن  تأثیرپذیری  و  کشور  در 
مهاجرت شهرستان های  وضعیت  و  سالمندی  یعنی  مهم،  ویژگی 
کشور بررسی شد. شاخص های مرتبط با سالمندی: نسبت سالمندی 
و نسبت وابستگی سالمندی )بار تکفل سالمندی( است و مهاجرت 
نیز با شاخص میزان خالص مهاجرت سنجیده شده است که پس از 
محاسبه، رابطه بین آن ها ارزیابی شد. تعریف و نحوه محاسبه هر یک 

از شاخص های سالمندی و مهاجرت در ادامه اشاره  شده است.

نسبت سالمندی: در جمعیت شناسی معمواًل سنین 6۵ سالگی و 
باالتر را به  عنوان سنین سالمندی در نظر می گیرند. البته باید بین 
سالمندی  شد.  قائل  تمایز  فردی  سالمندی  و  جمعیت  سالمندی 
فردی از جنبه های خرد مسئله جمعیت و سالمندی است و به تغییر 
و تحوالتی می پردازد که در رابطه فرد با دنیای پیرامون رخ می دهد 
]۳4[، در حالی  که سالمندی جمعیت، کاهش نسبت افراد زیر ۱۵ سال 
و افزایش نسبت افراد باالی 60 یا 6۵ سال از مسائل کالن جمعیتی 

است ]۳۵[. نسبت سالمندی عبارت است از )فرمول شماره ۱(:

1. A.P= 
P65+

P
 ×100
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P تعداد افراد 6۵ ساله و بیشتر است و P تعداد 
 6۵+

که در اینجا 
افراد  کل جمعیت است که در مطالعه حاضر به معنای تعداد 
6۵ ساله و بیشتر هر شهرستان بر کل جمعیت ساکن در همان 
شهرستان است. بر اساس شاخص سازمان ملل متحد، جوامعی 
که نسبت جمعیت سالمندان آن بیشتر از 7 درصد باشد، جمعیت 

سالخورده تلقی می شود.

نسبت وابستگی سالمندی: دومین شاخص مطرح در بحث 
سالمندی، نسبت وابستگی سالمندی یا بار تکفل سالمندی است. 
این شاخص نشان دهنده نسبت جمعیت 6۵ ساله و باالتر نسبت 
به هر ۱00 نفر جمعیت ۱۵ تا 64 ساله در کشور است. درواقع، 
این شاخص نشان دهنده سالمندانی است که باید توسط افراد در 

سن کار و فعالیت حمایت شوند ]۲[ )فرمول شماره ۲(.

2. A.D= 
P65+

P15-64
 ×100

 P
 64-۱۵

P تعداد افراد 6۵ ساله و بیشتر است و 
 6۵+

که در اینجا 
تعداد افراد ۱۵ تا 64  ساله ) درواقع، افراد واقع در سنین کار و فعالیت 
اقتصادی( است. با باال رفتن نسبت جمعیت سالمند، بار تکفل افزایش 
اقتصادی، تعداد  پیدا می کند، یعنی در مقابل هر ۱00 فرد فعال 

بیشتری سالمند وجود خواهد داشت. 

مهاجرت: مهاجرت در جمعیت شناسی عبارت است از تغییر 
زمانی  دوره  طول  در  دائم  اقامت  به  قصد  زندگی  محل  مکان 
شهرستانی،  بر سطح  مطالعه  این  تأکید  به  توجه  با  مشخص. 
بین  اقامت  محل  تغییر  یعنی  اینجا،  در  بررسی شده  مهاجرت 
مرزهای اداری سیاسی ۲ شهرستان. شاخص بررسی شده برای 
مهاجرت در اینجا میزان خالص مهاجرت۱ است که از مابه التفاوت 
مهاجران واردشده از مهاجران خارج شده، به هر ۱00 نفر جمعیت 

به دست می آید )فرمول شماره ۳(:

3. NMR= Ii-Oi
Pi

 ×1000

که در اینجا تعداد مهاجران واردشده به شهرستان بررسی شده، 
و  زمان  همان  در  و  همان شهرستان  از  خارج  مهاجران  تعداد 
جمعیت ساکن در شهرستان است. همچنین در زمینه مهاجرت 
از ۲ اصطالح نیز استفاده می شود: مهاجرفرستی و مهاجرپذیری. 
مناطقی که میزان خالص مهاجرت آنان مثبت به دست می آید، 
مهاجران  از  بیشتر  آن ها  به  واردشده  مهاجران  تعداد  یعنی 
و  گویند  مهاجرپذیر  مناطق  را  است  منطقه  آن  از  خارج شده 
بالعکس، مناطقی که میزان خالص مهاجرتی آنان منفی شده، 
یعنی تعداد مهاجران خارج شده از آن بیشتر از مهاجران واردشده 

به آن هستند را مهاجرفرست خوانند ]۳[. 

درنتیجه در مطالعه حاضر، شهرستان هایی که میزان خالص 
و  مهاجرپذیر هستند  است،  به دست آمده  مثبت  آنان  مهاجرت 
برعکس، شهرستان هایی که میزان خالص مهاجرت آنان منفی 

1. Net Migration Rate (NMR)

حاصل شده است، مهاجرفرست در نظر گرفته  شده اند. در این 
مطالعه، نتایج توصیفی در قالب تصویر و نقشه ارائه شده است. 
برای تحلیل رابطه بین نسبت سالمندی و مهاجرت و نشان دادن 
تأثیر مهاجرت بر این نسبت، از همبستگی پیرسون و تحلیل 
واریانس بهره گرفته  شده است. برای آنالیز و تحلیل داده ها از 
نرم افزارهای Excell و  SPSSنسخه ۲۲ استفاده  شده است. برای 
ارائه جامع و پویاتر نتایج، توزیع فضایی نسبت سالمندی و نیز 
میزان خالص مهاجرت به واسطه نرم افزار Arc Gis در قالب نقشه 

به تصویر کشیده شده است.

یافته ها

واحد تحلیل در مطالعه حاضر، شهرستان های کشور است که بر 
اساس یافته های مطالعه، در سال های مختلف، متفاوت و همواره 
رو به افزایش بوده اند. به  طوری  که تعداد کل شهرستان های کشور 
از ۳۳6 شهرستان در سال ۱۳۸۵ به ۳۹6 شهرستان در سال 

۱۳۹0 و 4۲۹ شهرستان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. 

که  داد  نشان  کشور  شهرستان های  سنی  ساختار  بررسی 
می توان بر اساس معیار 7 درصد )مناطق دارای باالتر از 7 درصد 
جمعیت 6۵ ساله و بیشتر(، آن ها را در یک طبقه بندی 4 گانه 
داشتن  نظر  در  با  و  اساس  این  بر   .)۱ شماره  )تصویر  قرارداد 
شاخص نسبت سالمندی در کشور، میانگین کشوری این سنجه 
در ۳ سال ۱۳۸۵، ۱۳۹0 و ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۵/۲، ۵/7 و 

6/۱ بوده است.

تغییر نسبت شهرستان های جوان و بزرگسال )شهرستان هایی 
به ترتیب با کمتر از 4 و بین 4 تا 7 درصد افراد سالمند( الگوی 
یکسانی داشته و از ۱4/۳ و 6۵/۵ درصد در سال ۱۳۸۵ با روندی 
کاهشی به ترتیب به ۱۳/۱ و ۵۲/۵ درصد رسیده اند. این  جایی 
است که شهرستان های سالمند و خیلی سالمند )شهرستان هایی 
با 7 تا ۱0 و بیشتر از ۱0 درصد افراد سالمند( نیز با الگوی تغییری 
یکسان، اما کاماًل متفاوت از ۲ شهرستان دیگر، همواره رو به رشد 
بوده اند. اگرچه سرعت تغییر هر ۲ شهرستان  کاماًل متفاوت بوده 
است، اما شهرستان های سالمند با رشدی حدود ۱0 درصدی 
از ۱۸/۲ به ۲7/۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده اند، در حالی  که 
نسبت شهرستان های خیلی سالمند طی این دوره بیش از ۳ برابر 
شده و از ۲/۱ به 7/۲ درصد رسیده است. تصویر شماره ۱ الگوی 

تغییر نسبت شهرستان ها را به  خوبی نشان می دهد.

افزایش  نشانگر  به  وضوح  نیز  سالمندی  فضایی  توزیع 
شهرستان های سالمند در سطح کشور است. با وجود اینکه نتایج 
این  اما  است،  سالمند  نسبت شهرستان های  افزایش  از  حاکی 

توزیع در سطح کشور یکسان نیست.
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شهرستان های سالمند کشور عمدتًا در بخش شمال غربی و 
شمالی کشور قرار دارند که طی زمان و تا سال ۱۳۹۵، بخش 
بیشتری از این مناطق را در برگرفته است. در مقابل شهرستان های 
جوان و بزرگسال عمدتًا در نواحی غربی، به  ویژه جنوب و جنوب 
غربی کشور قرار دارند. اگرچه همان طور که از نقشه های توزیع 
فضایی برمی آید تا سال ۱۳۹۵ قسمت هایی از این مناطق نیز به 

سمت سالمندی گرایش داشته اند )تصویر شماره ۲(.

همچنین بررسی داده ها در بخش مهاجرت نیز نشان داد هم گرایی 
موالید و مرگ ومیر در مناطق مختلف کشور  نرخ های  رخ داده در 
موجب شد مهاجرت به  عنوان عامل سوم اثرگذار بر روند سالمندی 
ایفای نقش کند. در این میان، با توجه به ماهیت و ذات مهاجرت، این 
عامل می تواند بیشترین تأثیر را در توزیع فضایی سالمندی در کشور 
داشته باشد. نتایج داده های مهاجرت نشان می دهد با وجود نوساناتی 
در میزان های مهاجرت طی دوره بررسی شده، الگوی منظمی از توزیع 

فضایی آن را می توان در سطح کشور مشاهده کرد. 

یکی از مهم ترین شاخص های استفاده شده در نشان دادن وضعیت 
این شاخص، ۲  بر اساس  مهاجرت، میزان خالص مهاجرت است. 
مهاجرفرست  است: شهرستان های  تفکیک  قابل   دسته شهرستان 
که در جریان مبادله جمعیتی، نسبتی از جمعیت خود را از دست 

می دهند و شهرستان های مهاجرپذیر که در جریان مهاجرت های 
داخلی جمعیت مناطق مهاجر فرست را به خود جذب می کنند.

بر اساس یافته های مطالعه، در سال ۱۳۸۵بیش از ۵0 درصد از 
شهرستان های کشور مهاجرفرست و 46 درصد از آن ها مهاجرپذیر 
بودند. در دوره سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹0 این رابطه اندکی تغییر 
بر مهاجرفرست غلبه  کرد و نسبت شهرستان های مهاجرپذیر 
پیدا کرد، اما در دوره سال های ۱۳۹0 تا ۱۳۹۵ این نسبت کاماًل 
از شهرستان ها  درصد  از 70  بیش  دوره  این  در  دگرگون شد. 
در مبادله جمعیتی، جمعیت خود را به نفع تنها ۲۸ درصد از 
شهرستان ،   ۲ این  دادند.  دست  از  مهاجرپذیر  شهرستان های 
میزان های مهاجرفرستی/پذیری متفاوتی دارند و از سویی نیز از 
الگوی فضایی خاصی در کشور پیروی می کنند )تصویر شماره ۳(.

سرشماری ۱۳۸۵،  هر ۳  در  مهاجرت  فضایی  توزیع  الگوی 
۱۳۹0 و ۱۳۹۵ نشان می دهد که علی رغم تفاوت در شدت های 
مهاجرت فرستی/پذیری، اما کشور الگوی توزیع فضایی مشابهی را 
داشته است. طی دوره مطالعه شده، شهرستان های مناطق مرزی، 
به  ویژه واقع در مرزهای شمال غربی و غربی و سپس جنوب 
غربی بیشترین مهاجرفرستی را داشته اند و این در حالی است 
که شهرستان های مناطق مرکزی بیشترین میزان مهاجرپذیری 

تصویر 1. الگوی تغییر نسبت شهرستان های کشور در سال های 1385 تا 1395

است. برای تحلیل رابطه بین نسبت  شدهارائهقالب نمودار و نقشه نتایج توصیفی در این مطالعه است.  شدهگرفتهمهاجرفرست در نظر 
برای آنالیز است.  شدهگرفتهبهره  واریانستحلیل ، از همبستگی پیرسون و مهاجرت بر این نسبت تأثیرسالمندی و مهاجرت و نشان دادن 

 توزیع فضایی نسبت سالمندیمع و پویاتر نتایج، ا، جهت ارائه جاست.  شدهاستفاده SPSS22و  Excell افزارهاینرماز  هادادهو تحلیل 

 به تصویر کشیده شده است.در قالب نقشه  Arc Gis افزارنرم واسطهبه و نیز میزان خالص مهاجرت
 هایافته

مختلف، متفاوت و همواره رو به  یهاسالدر مطالعه،  هاییافتهبر اساس  کشور است که یهاشهرستان در مطالعه حاضر واحد تحلیل
شهرستان  429و  1390 سالدر  396، به 1385شهرستان در سال  336کشور از  یهاشهرستانتعداد کل  کهطوریبه. اندبودهافزایش 
 رسیده است.  1395در سال 

 65درصد جمعیت  7از مناطق دارای باالتر درصد ) 7بر اساس معیار  توانمیکشور نشان داد که  یهاشهرستانررسی ساختار سنی ب
سالمندی  نسبتداشتن شاخص  در نظربر این اساس و با  (.1نمودار) قراردادگانه  4 بندیطبقهدر یک را  هاآن ،(ساله و بیشتر

 بوده است. 1/6و  7/5 ،2/5به ترتیب برابر با  1395و  1390، 1385میانگین کشوری این سنجه در سه سال  در کشور،

 

 1385-95کشور یهاشهرستان: الگوی تغییر نسبت 1نمودار

درصد افراد سالمند( الگوی یکسانی  7تا  4و بین  4به ترتیب با کمتر از  ییهاشهرستان)جوان و بزرگسال  یهاشهرستانتغییر نسبت 
است که  جاییاین. اندیدهرسدرصد  5/52و  1/13با روندی کاهشی به ترتیب به  1385درصد در سال  5/65و  3/14و از  داشته

 کامال  کسان اما اد سالمند( نیز با الگوی تغییری یافر درصد 10و بیشتر از  10تا  7با  ییهاشهرستان) سالمند و خیلی سالمند یهاشهرستان
 بوده است اما متفاوت کامال   هاشهرستان. گرچه سرعت تغییر هر دو این اندبودهمتفاوت از دو شهرستان دیگر، همواره رو به رشد 

 یهاشهرستاننسبت  کهدرحالی، اندیدهرس 1395درصد در سال  5/27به  2/18درصدی از  10سالمند با رشدی حدود  یهاشهرستان
را  هاشهرستاننسبت  تغییر الگوی 1نمودار  درصد رسیده است. 2/7به  1/2و از  یش از سه برابر شدهاین دوره بخیلی سالمند طی 

 .دهدیمنشان  خوبیبه

نتایج حاکی از افزایش  باوجوداینکهسالمند در سطح کشور است.  یهاشهرستاننشانگر افزایش  وضوحبه فضایی سالمندی نیزتوزیع  
 این توزیع در سطح کشور یکسان نیست.است اما  سالمند یهاشهرستاننسبت 
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است. برای تحلیل رابطه بین نسبت  شدهارائهقالب نمودار و نقشه نتایج توصیفی در این مطالعه است.  شدهگرفتهمهاجرفرست در نظر 
برای آنالیز است.  شدهگرفتهبهره  واریانستحلیل ، از همبستگی پیرسون و مهاجرت بر این نسبت تأثیرسالمندی و مهاجرت و نشان دادن 

 توزیع فضایی نسبت سالمندیمع و پویاتر نتایج، ا، جهت ارائه جاست.  شدهاستفاده SPSS22و  Excell افزارهاینرماز  هادادهو تحلیل 

 به تصویر کشیده شده است.در قالب نقشه  Arc Gis افزارنرم واسطهبه و نیز میزان خالص مهاجرت
 هایافته

مختلف، متفاوت و همواره رو به  یهاسالدر مطالعه،  هاییافتهبر اساس  کشور است که یهاشهرستان در مطالعه حاضر واحد تحلیل
شهرستان  429و  1390 سالدر  396، به 1385شهرستان در سال  336کشور از  یهاشهرستانتعداد کل  کهطوریبه. اندبودهافزایش 
 رسیده است.  1395در سال 

 65درصد جمعیت  7از مناطق دارای باالتر درصد ) 7بر اساس معیار  توانمیکشور نشان داد که  یهاشهرستانررسی ساختار سنی ب
سالمندی  نسبتداشتن شاخص  در نظربر این اساس و با  (.1نمودار) قراردادگانه  4 بندیطبقهدر یک را  هاآن ،(ساله و بیشتر

 بوده است. 1/6و  7/5 ،2/5به ترتیب برابر با  1395و  1390، 1385میانگین کشوری این سنجه در سه سال  در کشور،

 

 1385-95کشور یهاشهرستان: الگوی تغییر نسبت 1نمودار

درصد افراد سالمند( الگوی یکسانی  7تا  4و بین  4به ترتیب با کمتر از  ییهاشهرستان)جوان و بزرگسال  یهاشهرستانتغییر نسبت 
است که  جاییاین. اندیدهرسدرصد  5/52و  1/13با روندی کاهشی به ترتیب به  1385درصد در سال  5/65و  3/14و از  داشته

 کامال  کسان اما اد سالمند( نیز با الگوی تغییری یافر درصد 10و بیشتر از  10تا  7با  ییهاشهرستان) سالمند و خیلی سالمند یهاشهرستان
 بوده است اما متفاوت کامال   هاشهرستان. گرچه سرعت تغییر هر دو این اندبودهمتفاوت از دو شهرستان دیگر، همواره رو به رشد 

 یهاشهرستاننسبت  کهدرحالی، اندیدهرس 1395درصد در سال  5/27به  2/18درصدی از  10سالمند با رشدی حدود  یهاشهرستان
را  هاشهرستاننسبت  تغییر الگوی 1نمودار  درصد رسیده است. 2/7به  1/2و از  یش از سه برابر شدهاین دوره بخیلی سالمند طی 

 .دهدیمنشان  خوبیبه

نتایج حاکی از افزایش  باوجوداینکهسالمند در سطح کشور است.  یهاشهرستاننشانگر افزایش  وضوحبه فضایی سالمندی نیزتوزیع  
 این توزیع در سطح کشور یکسان نیست.است اما  سالمند یهاشهرستاننسبت 
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بهار 1402. دوره 18. شماره 1

را دارند. بررسی این الگو نشان داد چند کالن شهر کشور شامل 
برخی شهرستان های استان تهران، البرز، اصفهان و یزد عمده 
جذب  را  کشور  شهرستان های  سایر  از  خارج شده  مهاجران 
می کنند، در حالی  که سایر شهرستان ها سهم بسیار اندکی از این 

جذب داشته یا هیچ سهمی نداشته اند )تصویر شماره 4(.

نشان  مناطق  جمعیت  تراکم  بر  مهاجرتی  اطالعات  تطبیق 
داد شهرستان های مهاجرپذیر عمدتًا شهرستان های پرجمعیت 
هستند، این افزایش جمعت خود به  مثابه عامل تقویت عمل کرده 
بیشتر می شود. شیب مثبت  مهاجران  موجب جذب  و مجدداً 
تراکم جمعیت شهرستان های کشور  با  رابطه خالص مهاجرت 
در هر ۳ دوره نشان می دهد همواره مناطق با تراکم جمعیتی 
باالتر، بیشترین جذب مهاجرت را دارند و باالترین خالص مثبت 

مهاجرتی مربوط به این شهرستان هاست )تصویر شماره ۵(.

کاهش یا افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت می تواند حجم، 
رشد و ساختار جمعیت را در هر ۲ منطقه مبدأ و مقصد تحت 
تأثیر بگذارد. همان طور که اشاره شد یکی از مهم ترین ویژگی های 
مهاجران بحث ترکیب سنی این افراد است. مهاجران توزیع سنی 
بر  گروه های سنی خاصی هستند.  از  معمواًل  و  ندارد  یکسانی 
اساس داده های سرشماری کشور، الگوی سنی مهاجران )۱۳۹0 

و ۱۳۹۵( مانند تصویر شماره 6 است.

بر این اساس، غلبه سنی مهاجرت در گروه سنی حدود ۲0 تا 
۳۵ ساله قرار دارد. درواقع، در سنین کودکی میزان مهاجرت در 
سطح باالیی قرار دارد که عمدتًا به دلیل مهاجرت های تبعی است، 
اما از سنین ۵ سالگی به بعد که هم زمان با ورود افراد به دوره های 
آموزش است از میزان مهاجرت کاسته می شود و این کاهش تا 
سنین ۱۵ سالگی ادامه پیدا می کند. از این سن به بعد، مهاجرت ها 
به  تدریج افزایش پیدا می کند. درواقع، بیشترین مهاجرت در دامنه 
سنی ۲0 تا ۳4 سالگی )سن فعالیت، تحصیل، ازدواج و سربازی( 
رخ می دهد. این گروه سنی جوان و آماده ورود به بازار کار و تشکیل 
زندگی، هم به  صورت مستقیم روی ساختار سنی حال حاضر تأثیر 
می گذارند و هم به دلیل نیروی بالقوه تأثیرگذار بر میزان باروری، 

می توانند جمعیت آتی هر ۲ منطقه را متأثر کنند. 

از سن ۳۵ تا 70 سالگی روند مهاجرت همچنان کاهشی است.
سنین  مهاجرت  در  اندک  هرچند  افزایشی  اخیر  دهه های  در 
سالمندی در کشور مشاهده می شود که عمدتًا ناشی از بازگشت 
مهاجران سالمند از شهرهای بزرگ به مناطق کوچک تر و خوش 
آب وهواست که به  صورت مهاجرت معکوس خود را نشان می دهد. 
مهاجرت  جوان  افراد  مهاجرت،  الگوی سنی  اساس  بر  درواقع، 
بیشتری دارند و افراد سنین باالتر و به  ویژه سالمندان معمواًل 

مهاجرت کمتری در مقایسه با آنان دارند.

تصویر 3. توزیع درصدی میزان خالص مهاجرت شهرستان های کشور

 
 1385-95نسبت سالمندی  برحسبکشور  یهاشهرستان: توزیع فضایی 1نقشه

، بخش بیشتری از این 1395کشور قرار دارند که طی زمان و تا سال  و شمالی در بخش شمال غربی عمدتا  سالمند کشور  هایشهرستان
جنوب و جنوب غربی کشور قرار  ویژهبه در نواحی غربی عمدتا  جوان و بزرگسال  یهاشهرستاندر مقابل است.  در برگرفتهمناطق را 

از این مناطق نیز به سمت سالمندی گرایش  ییهاقسمت 1395تا سال  آیدیبرمتوزیع فضایی  یهانقشهکه از  طورهماندارند، گرچه 
 .اندداشته

در مناطق مختلف کشور،  ومیرمرگموالید و  یهانرخدر  دادهرخهمگرایی در بخش مهاجرت نیز نشان داد که  هادادههمچنین بررسی 
به ماهیت و ذات  با توجه، ایفای نقش کند. در این میان بر روند سالمندیاثرگذار عامل سوم  عنوانبهموجب شده است که مهاجرت 

 دهدیممهاجرت نشان  یهاداده نتایجدر توزیع فضایی سالمندی در کشور داشته باشد.  را تأثیربیشترین  تواندیممهاجرت، این عامل 
در سطح کشور مشاهده  توانیم راآن ، الگوی منظمی از توزیع فضایی موردبررسیطی دوره مهاجرت  هاییزانمنوساناتی در  باوجود
 ،بر اساس این شاخصمهاجرت، میزان خالص مهاجرت است. در نشان دادن وضعیت  مورداستفاده یهاشاخص ترینمهمیکی از  کرد.
؛ دهنددست می خود راجمعیت که در جریان مبادله جمعیتی، نسبتی از مهاجرفرست،  یهاشهرستاناست.  تفکیکقابلدسته شهرستان  2
 کنند.میهای داخلی جمعیت مناطق مهاجر فرست را به خود جذب که در جریان مهاجرت، مهاجرپذیر هایشهرستانو 

  
 های کشور.: توزیع درصدی میزان خالص مهاجرت شهرستان2نمودار

 رمهاجرپذی هاآندرصد از  46کشور مهاجرفرست و  یهاشهرستاندرصد از  50بیش از 1385در سال  ،مطالعه هاییافتهبر اساس 
دوره  راما دپذیر بر مهاجرفرست غلبه پیدا کرد؛ مهاجر یهاشهرستاناین رابطه اندکی تغییر کرد و نسبت  1385-90بودند. در دوره 

در مبادله جمعیتی، جمعیت خود را به نفع تنها  هاشهرستاندرصد از  70در این دوره بیش از شد.  دگرگون کامال  این نسبت  95-1390
مهاجرفرستی/پذیری  هاییزانمدارای  ،هاشهرستاناست که هر دو این  ذکرقابلمهاجرپذیر، از دست دادند.  یهاشهرستاندرصد از  28

 .کنندمیمتفاوتی هستند و از سویی نیز از الگوی فضایی خاصی در کشور پیروی 
 

 

 

 

 
 

 1385-95کشور برحسب میزان مهاجرت  یهاشهرستان: توزیع فضایی 2نقشه

مهاجرت  یهاشدتتفاوت در  رغمعلیکه  دهدمینشان  1395و  1390، 1385الگوی توزیع فضایی مهاجرت در هر سه سرشماری 
واقع  ویژهبهمناطق مرزی  یهاشهرستان، موردمطالعهفرستی/پذیری، اما کشور الگوی توزیع فضایی مشابهی را داشته است. طی دوره 

 یهاشهرستاناست که  در حالیو این  اندبودهدر مرزهای شمال غربی و غربی و سپس جنوب غربی بیشترین مهاجرفرستی را دارا 

1385 1390 1395
مهاجرفرست 54 49 72
مهاجرپذیر 46 51 28

 
 1385-95نسبت سالمندی  برحسبکشور  یهاشهرستان: توزیع فضایی 1نقشه

، بخش بیشتری از این 1395کشور قرار دارند که طی زمان و تا سال  و شمالی در بخش شمال غربی عمدتا  سالمند کشور  هایشهرستان
جنوب و جنوب غربی کشور قرار  ویژهبه در نواحی غربی عمدتا  جوان و بزرگسال  یهاشهرستاندر مقابل است.  در برگرفتهمناطق را 

از این مناطق نیز به سمت سالمندی گرایش  ییهاقسمت 1395تا سال  آیدیبرمتوزیع فضایی  یهانقشهکه از  طورهماندارند، گرچه 
 .اندداشته

در مناطق مختلف کشور،  ومیرمرگموالید و  یهانرخدر  دادهرخهمگرایی در بخش مهاجرت نیز نشان داد که  هادادههمچنین بررسی 
به ماهیت و ذات  با توجه، ایفای نقش کند. در این میان بر روند سالمندیاثرگذار عامل سوم  عنوانبهموجب شده است که مهاجرت 

 دهدیممهاجرت نشان  یهاداده نتایجدر توزیع فضایی سالمندی در کشور داشته باشد.  را تأثیربیشترین  تواندیممهاجرت، این عامل 
در سطح کشور مشاهده  توانیم راآن ، الگوی منظمی از توزیع فضایی موردبررسیطی دوره مهاجرت  هاییزانمنوساناتی در  باوجود
 ،بر اساس این شاخصمهاجرت، میزان خالص مهاجرت است. در نشان دادن وضعیت  مورداستفاده یهاشاخص ترینمهمیکی از  کرد.
؛ دهنددست می خود راجمعیت که در جریان مبادله جمعیتی، نسبتی از مهاجرفرست،  یهاشهرستاناست.  تفکیکقابلدسته شهرستان  2
 کنند.میهای داخلی جمعیت مناطق مهاجر فرست را به خود جذب که در جریان مهاجرت، مهاجرپذیر هایشهرستانو 

  
 های کشور.: توزیع درصدی میزان خالص مهاجرت شهرستان2نمودار

 رمهاجرپذی هاآندرصد از  46کشور مهاجرفرست و  یهاشهرستاندرصد از  50بیش از 1385در سال  ،مطالعه هاییافتهبر اساس 
دوره  راما دپذیر بر مهاجرفرست غلبه پیدا کرد؛ مهاجر یهاشهرستاناین رابطه اندکی تغییر کرد و نسبت  1385-90بودند. در دوره 

در مبادله جمعیتی، جمعیت خود را به نفع تنها  هاشهرستاندرصد از  70در این دوره بیش از شد.  دگرگون کامال  این نسبت  95-1390
مهاجرفرستی/پذیری  هاییزانمدارای  ،هاشهرستاناست که هر دو این  ذکرقابلمهاجرپذیر، از دست دادند.  یهاشهرستاندرصد از  28

 .کنندمیمتفاوتی هستند و از سویی نیز از الگوی فضایی خاصی در کشور پیروی 
 

 

 

 

 
 

 1385-95کشور برحسب میزان مهاجرت  یهاشهرستان: توزیع فضایی 2نقشه

مهاجرت  یهاشدتتفاوت در  رغمعلیکه  دهدمینشان  1395و  1390، 1385الگوی توزیع فضایی مهاجرت در هر سه سرشماری 
واقع  ویژهبهمناطق مرزی  یهاشهرستان، موردمطالعهفرستی/پذیری، اما کشور الگوی توزیع فضایی مشابهی را داشته است. طی دوره 

 یهاشهرستاناست که  در حالیو این  اندبودهدر مرزهای شمال غربی و غربی و سپس جنوب غربی بیشترین مهاجرفرستی را دارا 

1385 1390 1395
مهاجرفرست 54 49 72
مهاجرپذیر 46 51 28

تصویر 4. توزیع فضایی شهرستان های کشور بر حسب میزان مهاجرت در سال های 1385 تا 1395
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یافته های تحقیق نشان می دهد بین میزان خالص  بررسی 
مهاجرت و ساختار سنی شهرستان های کشور رابطه معناداری 
وجود دارد. این رابطه و تأثیر برگرفته از این فرضیه است که 
بر اساس الگوی سنی مهاجران، شهرستان های دارای ساختار 
سنی جوان تر میزان خالص مهاجرت بیشتری را دارند و از سوی 
دیگر، این افزایش مهاجرت موجب جوان تر شدن این ساختار 
 ۲ هم زمان  تأثیر  از  سویه   ۲ رابطه ای  درواقع،  می شود.  سنی 
عامل مهاجرت و ساختار سنی. برای نشان دادن این رابطه از 
۲ شاخص همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک سویه آنووا 

استفاده  شده است.

برای بررسی سالمندی از ۲ شاخص نسبت سالمندی و نیز 
نسبت وابستگی سالمندی و برای مهاجرت از ۳ شاخص میزان 
مهاجرفرستی  میزان  و  مهاجرپذیری  میزان  مهاجرت،  خالص 
نتایج  اساس  بر   .)۱ شماره  )جدول  است  گرفته  شده  بهره 
با  مهاجرت  خالص  میزان  همبستگی  پیرسون،  همبستگی 
در   -0/۳6۹( است  معکوس  جامعه  در  سالمند  افراد  نسبت 
سطح معنا داری 0/00۲(، هرچه نسبت افراد سالمند در جامعه 
باال باشد، خالص مهاجرتی منطقه رو به کاهش می رود و به 

منطقه مهاجرفرست تبدیل می شود. 

تصویر 5. همبستگی رابطه میزان خالص مهاجرت و تراکم جمعیت شهرستان های کشور در سال های 1385 تا 1395

 یهاشهرستانکشور شامل برخی  شهرکالنمناطق مرکزی بیشترین میزان مهاجرپذیری را دارند. بررسی این الگو نشان داد که چند 
 هاشهرستانسایر  کهدرحالی کنندیمکشور را جذب  یهاشهرستاناز سایر  شدهخارج، البرز، اصفهان و یزد عمده مهاجران تهراناستان 

 .اندنداشتهین جذب داشت و یا هیچ سهمی سهم بسیار اندکی از ا

پرجمعیت هستند، این  یهاشهرستانمهاجرپذیر عمدتا   یهاشهرستانتطبیق اطالعات مهاجرتی بر تراکم جمعیت مناطق نشان داد که 
. شیب مثبت رابطه خالص مهاجرت با شودیمعامل تقویت عمل کرده و مجددا  موجب جذب مهاجران بیشتر  مثابهافزایش جمعت خود به

که همواره مناطق با تراکم جمعیتی باالتر، بیشترین جذب مهاجرت را  دهدیمکشور در هر سه دوره نشان  یهاشهرستانتراکم جمعیت 
 است. هاشهرستاندارا هستند و باالترین خالص مثبت مهاجرتی مربوط به این 

 

 

 

 

 

 
 

1385                                                                                                                               1390               
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 1385-95کشور یهاشهرستان: همبستگی رابطه میزان خالص مهاجرت و تراکم جمعیت 3نمودار.

 

بگذارد.  تأثیرو مقصد تحت  مبدأحجم، رشد و ساختار جمعیت را در هر دو منطقه  تواندمی، ناشی از مهاجرتکاهش یا افزایش جمعیت 
 توزیع سنی یکسانی ندارد و انفراد است. مهاجرامهاجران بحث ترکیب سنی این  هایویژگی ترینمهمکه اشاره شد یکی از  طورهمان

 4( به شکل نمودار 1390و  1395)سرشماری کشور الگوی سنی مهاجران  یهادادهبر اساس  سنی خاصی هستند. یهاگروهاز  معموال  
 .است

تصویر 6. الگوی سنی شدت مهاجرت بین شهرستانی در سال های 1385 تا 1395

 
 1395و  1390( الگوی سنی شدت مهاجرت بین شهرستانی 4نمودار 

 
میزان مهاجرت در سطح باالیی  در سنین کودکی ساله قرار دارد. درواقع 20-35غلبه سنی مهاجرت در گروه سنی حدود  بر این اساس

است  آموزش یهادورهبا ورود افراد به  زمانهمسالگی به بعد که  5است؛ اما از سنین  تبعی یهامهاجرتقرار دارد که عمدتا  به دلیل 
تدریج افزایش پیدا ها بهکند؛ از این سن به بعد، مهاجرتسالگی ادامه پیدا می 15و این کاهش تا سنین  شودیماز میزان مهاجرت کاسته 

گروه سنی این . دهدیمسالگی )سن فعالیت، تحصیل، ازدواج، سربازی( رخ  20-34درواقع بیشترین مهاجرت در دامنه سنی  .دکنمی
و هم به دلیل  گذارندیمصورت مستقیم روی ساختار سنی حال حاضر تأثیر به هم جوان و آماده ورود به بازار کار و تشکیل زندگی،

سالگی روند مهاجرت  70 تا 35کنند. از سن  توانند جمعیت آتی هر دو منطقه را متأثرمی ،بر میزان باروری تأثیرگذارنیروی بالقوه 
ناشی از  که عمدتا   شودیمنین سالمندی در کشور مشاهده اخیر افزایشی هرچند اندک در مهاجرت س یهادهههمچنان کاهشی است، در 
صورت مهاجرت معکوس خود را نشان وهواست که بهتر و خوش آباز شهرهای بزرگ به مناطق کوچک بازگشت مهاجران سالمند

یژه سالمندان معموال  دارای وافراد جوان مهاجرت بیشتری دارند و افراد سنین باالتر و بهنی مهاجرت، . درواقع بر اساس الگوی سدهدیم
 مهاجرت کمتری در مقایسه با آنان هستند.

رابطه معناداری وجود دارد.  کشور یهاشهرستانمیزان خالص مهاجرت و ساختار سنی که بین  دهدیمتحقیق نشان  هاییافتهبررسی 
 ترجواندارای ساختار سنی  یهاشهرستاناز این فرضیه است که بر اساس الگوی سنی مهاجران،  برگرفته تأثیرو  تأثیراین رابطه و 

. درواقع شودیمشدن این ساختار سنی  ترجوانمیزان خالص مهاجرت بیشتری را دارند و از سوی دیگر این افزایش مهاجرت موجب 
دو شاخص همبستگی پیرسون و برای نشان دادن این رابطه از  نی.و ساختار سدو عامل مهاجرت  زمانهم تأثیراز دوسویه  یارابطه

 است. شدهاستفاده (ANOVA)تحلیل واریانس بک سویه

میزان خالص از سه شاخص  و برای مهاجرت نسبت وابستگی سالمندیو نیز  سالمندی نسبتبرای بررسی سالمندی از دو شاخص 
میزان  (. بر اساس نتایج همبستگی پیرسون، همبستگی1)جدول است شدهگرفته، میزان مهاجرپذیری و میزان مهاجرفرستی بهره مهاجرت

سالمند در  د، هرچه نسبت افرا(002/0 داریمعنیدر سطح  -369/0) است معکوسخالص مهاجرت با نسبت افراد سالمند در جامعه 
ی همبستگی میزان از سوی ؛شودیمو درواقع به منطقه مهاجرفرست تبدیل  رودیمباشد، خالص مهاجرتی منطقه رو به کاهش  باالجامعه 

مثبت  ه با میزان خالص. نسبت سالمندان در منطقکننده این رابطه بود تائیدفرستی با نسبت سالمندی نیز و مهاجر مهاجرپذیری
با سطح  -264/0( و با میزان مهاجرپذیری رابطه منفی )001/0 داریمعنیبا سطح  257/0رابطه مثبت )دارای  (مهاجرفرست)

 میزان مهاجرپذیری شبا افزای واست باالتر نیز باالتر باشد، نسبت سالمندی  منطقه میزان مهاجرفرستیدارد، هرچه  (001/0 داریمعنی
 .کندیمپیدا  کاهشآن  مناطق، نسبت جمعیت سالمند

 1385-95با میزان مهاجرت نسبت جمعیت سالمند : همبستگی پیرسون 1جدول 
 میزان مهاجرپذیری میزان مهاجرفرستی میزان خالص مهاجرت 

1385 
 -264/0 257/0 -369/0 میزان همبستگی

 (001/0) (001/0) (002/0) داریمعنیسطح 

 -007/0 227/0 -/303 میزان همبستگی 1390
 (001/0) (001/0) (001/0) داریمعنیسطح 

 -142/0 178/0 -216/0 میزان همبستگی 1395
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از سویی، همبستگی میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی با 
نسبت سالمندی نیز تأیید کننده این رابطه بود. نسبت سالمندان 
در منطقه با میزان خالص مثبت )مهاجرفرست( دارای رابطه مثبت 
)0/۲۵7 با سطح معنا داری 0/00۱( و با میزان مهاجرپذیری رابطه 
منفی )0/۲64- با سطح معناداری 0/00۱( دارد، هرچه میزان 
مهاجرفرستی منطقه باالتر باشد، نسبت سالمندی نیز باالتر است 
و با افزایش میزان مهاجرپذیری مناطق، نسبت جمعیت سالمند 

آن کاهش پیدا می کند.

بررسی میزان مهاجرت با وابستگی سالمندی نیز نتایج مشابهی 
معکوس  همبستگی  به  صورت  نیز  رابطه  این  داد.  دست  به 
)0/۳7۸-( به دست آمده که حاکی از کاهش وابستگی سالمندی 
با میزان خالص باالی مهاجرت است. در مناطقی  در مناطقی 
که باالترین میزان خالص مهاجرتی وجود دارد، میزان وابستگی 
سالمندی پایین ترین میزان را داشته است. رابطه به دست آمده 
برای هر ۳ سال ۱۳۸۵، ۱۳۹0 و ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با 0/۲۹6-، 
0/۲46- و 0/۱7۲- صادق است. این در حالی است که باال بودن 
میزان مهاجرفرستی به دلیل خارج کردن افراد جوان از منطقه 
با باال بودن وابستگی سالمندی همراه است )0/۲۲7، 0/۱6۲ و 

0/0۵۹ در ۳ سال ۱۳۸۵، ۱۳۹0 و ۱۳۹۵( )جدول شماره ۲(.

 ۲ هم تغییری  از  حاکی  همه  به دست آمده  همبستگی های 
عامل مهاجرت و سالمندی در کشور است، اما مسئله قابل  ذکر، 
تفاوت شهرستان های کشور در ساختار سنی است. تقسیم همه 
شهرستان ها به ۲ دسته جوان و سالمند، ساده انگاری و گمراهی 
در تحلیل نتایج را همراه دارد. در این جهت تالش شده است که 
بر اساس نسبت جمعیت سالمند در هر منطقه، شهرستان های 
سالمند  خیلی  و  سالمند  بزرگسال،  جوان،  دسته  به 4  کشور 
تقسیم شده و بر اساس این طبقه بندی میزان خالص مهاجرت 

آن ها بررسی شود. 

نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد در هر ۳ دوره، میزان خالص 
مهاجرت در میان شهرستان های دارای ساختار سنی مختلف، 
متفاوت است. هرچه میزان خالص مهاجرت افزایش پیدا کند، 
نسبت سالمندی آن کاهش می یابد. در سال ۱۳۸۵، میانگین 
بوده است که  خالص مهاجرت در شهرستان های جوان ۳/۹4 
مهاجرپذیری آن ها را نشان می دهد، در حالی  که ۳ دسته دیگر 
میان  در  مهاجرفرستی  این  و  بوده  مهاجرفرست  شهرستان ها 
شهرستان های خیلی سالمند بسیار بیشتر از سایر شهرستان های 
کشور است. همین الگو در سال های ۱۳۹0 و ۱۳۹۵ نیز قابل 

 مشاهده است )جدول شماره ۳(.

تصویر 7. توزیع فضایی شهرستان های کشور بر حسب میزان مهاجرت و نسبت سالمندی در سال های 1385 تا 1395

 1385-95سنی میزان مهاجرت و ساختار برحسبکشور  یهاشهرستان: تغییرات توزیع نسبی 4جدول        
 1385 1390 1395 

 7/35 4/38 4/35 جوان مهاجرپذیر هایشهرستان
 7/34 8/38 58 جوان مهاجرفرست هایشهرستان
 5/5 6/6 3/2 سالمند مهاجرپذیر هایشهرستان
 3/23 2/16 4/4 مهاجرفرست سالمند هایشهرستان

 429 396 336 کشور هایشهرستانتعداد کل 
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بررسی توزیع فضایی این رابطه در کشور نیز نتایج جالب توجهی 
را به دست داده است. با توجه به میزان خالص مهاجرت و نیز 
ساختار سنی، 4 دسته شهرستان در کشور به شرح جدول شماره 
4 به دست آمده که طی ۳ دوره مطالعه شده، تغییرات مورد توجهی 
اینکه همواره نسبت شهرستان های  با وجود  نشان می دهد.  را 
جوان و مهاجرفرست بیشتر از سایر شهرستان های است، اما عالوه 
بر اینکه روند تغییری آن ها رو به کاهش است و از ۵۸ درصد 
در سال ۱۳۸۵ به ۳4/7 درصد رسیده، شهرستان های سالمند 
مهاجرفرست، دارای بیشترین تغییر افزایشی طی دوره مطالعه شده 
بوده اند و از 4/4 درصد به ۲۳/۳ درصد رسیده اند. شهرستان های 
سالمند مهاجرپذیر نیز همواره دارای پایین ترین نسبت بوده اند، 
اگرچه این گروه از شهرستان ها نیز روندی صعودی داشته )افزایش 
از ۲/۳ به ۵/۵ درصد در سال ۱۳۹۵(، اما همواره پایین ترین سطح 
را دارند و افزایش رخ داده عمدتًا به دلیل سالمندان مهاجری است 

که به مناطق کوچک تر مهاجرت کرده اند.

و  منظم  نسبتًا  الگوی  گانه   4 شهرستان های  فضایی  توزیع 
معنا داری را در کشور نشان می دهد. شهرستان های مهاجرپذیر 
جوان در سال ۱۳۸۵ پراکندگی بیشتری داشته، اگرچه عمومًا در 
مناطق مرکزی و شمالی کشور تجمع یافته و اغلب شهرستان های 

نواحی مرزی، به  ویژه مرزهای جنوب شرقی و نواحی غرب کشور ، 
شهرستان های جوان و مهاجرفرست بوده اند. در سال های ۱۳۹0 
و ۱۳۹۵، در حالی  که از شهرستان های جوان مهاجرپذیر به  شدت 
کاسته شده، اما همچنان تجمع آنان عمدتًا در نواحی مرکزی و تا 

حدودی شمالی کشور است. 

در سال های مذکور نسبت شهرستان های سالمند به  شدت 
افزایش یافته که عمده آن ها شهرستان های مهاجرفرست هستند. 
از  نسبت  بیشترین  کشور  شرقی  و  غربی  شمال  استان های 
شهرستان های سالمند مهاجرفرست را در خود جای  داده اند. نکته 
قابل  تأمل اینکه حدود ۸/۵ درصد از شهرستان های کشور که در 
سال ۱۳۸۵ جوان و مهاجرفرست بوده اند )مانند ازنا، اهر، بروجرد، 
چالوس، اسالم آباد غرب و غیره( در سال های ۱۳۹0 و ۱۳۹۵ 
تبدیل به شهرستان هایی سالمند و مهاجرفرست شدند، نقشه های 
فضایی ارائه  شده نشان می دهد عمده این شهرستان ها در نواحی 

شمال غربی کشور قرار دارند )تصویر شماره 7(.

جدول 1. همبستگی پیرسون نسبت جمعیت سالمند با میزان مهاجرت در سال های 1385 تا 1395

میزان مهاجرپذیریمیزان مهاجرفرستیمیزان خالص مهاجرتمتغیرسال

1385
0/264-0/3690/257-میزان همبستگی

)0/001()0/001()0/002(سطح معناداری

1390
0/007-3030/227/-میزان همبستگی

)0/001()0/001()0/001(سطح معنا داری

1395
0/142-0/2160/178-میزان همبستگی

)0/000()0/000()0/000(سطح معناداری

جدول 2. همبستگی پیرسون میزان وابستگی سالمندی با میزان مهاجرت در سال های 1385 تا 1395

میزان مهاجرپذیریمیزان مهاجرفرستیمیزان خالص مهاجرتمتغیرسال

1385
0/296-0/3780/227-میزان همبستگی

)0/000()0/000()0/000(سطح معنا داری

1390
0/246-2960/162/-میزان همبستگی

)0/000()0/000()0/000(سطح معنا داری

1395
0/172-0/1850/059-میزان همبستگی

)0/000()0/000()0/000(سطح معنا داری
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بحث 

مبانی نظری و ادبیات موجود در زمینه سالمندی نشان می دهد 
۳ نیروی مهم جمعیتی، یعنی باروری، مرگ ومیر و مهاجرت از 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر نسبت سالمندی و روند آن در کشور 
است. در جریان گذار جمعیت شناختی با افزایش میزان باروری، 
نسبت جمعیت سالمند کاهشی بوده و جمعیت افراد زیر ۱۵ 
سال، باالترین نسبت جمعیتی را به خود اختصاص داده بود. با 
رسیدن به مراحل باالتر گذار جمعیت شناختی، میزان باروری رو 
به کاهش رفت. از سویی، با افزایش امکانات و خدمات بهداشتی، 
کاهش مرگ ومیر کودکان  و کنترل بیماری های واگیر و عفونی که 
منبع و علت اصلی مرگ ومیر بوده است، به  تدریج شاخص امید 
زندگی افزایش یافت. درنتیجه نسبت جمعیت سالمند در جامعه 
افزایش  یافته است. زمانی که بحث در باب سالمندی در مناطق 
داخلی یک کشور باشد، نیروی سوم جمعیتی، یعنی مهاجرت نیز 
به  عنوان عامل سوم تأثیرگذار بر سالمندی، به  ویژه توزیع فضایی 

آن قابل توجه است. 

نتایج حاصل از این مطالعه در ۲ بخش ارائه  شده است. در بخش 
نخست روندی از وضعیت سالمندی و مهاجرت در شهرستان های 
کشور بیان  شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد رشد 
جمعیت سالمند کشور به بیشتر از ۵ درصد در سال رسیده است 

که بر اساس معیارهای سازمان ملل متحد می توان اظهار کرد 
جمعیت ایران در آستانه ورود به دوره سالمندی است. همان طور 
که نتایج مطالعات کوششی و همکاران ]۲[، میرزایی و شمس 
قهفرخی ]۳[، تقدیسی و احمدی شاپورآبادی ]۳6[ و محمدی و 
همکاران ]۳7[ نیز گویای این واقعیت جمعیت شناختی و درنتیجه 

تأیید نتایج این بخش از مطالعه است. 

در این میان، آنچه در ادامه نتایج حاصل شد، این امر مهم 
است که سهم مناطق مختلف کشور از جمعیت سالمند یکسان 
نبوده و نیست. شهرستان های کشور نسبت سالمندی متفاوتی 
دارند که در نتایج ۲ مطالعه سبکبار و همکاران ]۳0[ و نیک پور 
آنچه در سطح  اما  تأیید شده است،  نیز  و حسنعلی زاده ]۳۱[ 
کشور به یکسان در حال رخ دادن است، افزایش هر ساله تعداد 
شهرستان های سالمند است. بر اساس نتایج، در حالی  که در سال 
۱۳۸۵ تنها ۱۹ درصد از شهرستان های کشور نسبت باالی 7 
درصد جمعیت سالمند داشته است، این شاخص در سال های 
۱۳۹0 و ۱۳۹۵ به ترتیب به ۲6/۵ و ۳۲/۹ درصد رسیده است. 
مطالعات شهبازین و عسکری ندوشن ]۳۸[، شهبازین و همکاران 
]۱۸[، صادقی و شکریانی ]۳۹[، عسکری ندوشن و نیز حداد و 
فرامرزیان ]40[ تأییدکننده نتایج به دست آمده از روند افزایشی 

تعداد شهرستان های سالمند در کشور است. 

آنچه در بخش دوم این تحقیق بررسی می شود، یعنی بررسی 

جدول 3. تحلیل واریانس رابطه ساختار سنی و میزان خالص مهاجرت شهرستان های کشور در سال های 1385 تا 1395

شهرستان های کشور
۱۳۸۵۱۳۹0۱۳۹۵

F میانگین
ANOVA

سطح 
F میانگینمعناداری

ANOVA
سطح 
F ANOVAمیانگینمعناداری

سطح 
معناداری

3/94شهرستان های جوان

37/230/000

2/8

41/70/000

1/82

19/150/000
0/720/1/047-شهرستان های بزرگسال

0/80-1/5-1/82-شهرستان های سالمند

0/82-1/68-2/23-شهرستان های خیلی سالمند

جدول 4. تغییرات توزیع نسبی شهرستان های کشور بر حسب میزان مهاجرت و ساختار سنی در سال های 1385 تا 1395

۱۳۸۵۱۳۹0۱۳۹۵شهرستان های کشور

35/438/435/7شهرستان های جوان مهاجرپذیر

5838/834/7شهرستان های جوان مهاجرفرست

2/36/65/5شهرستان های سالمند مهاجرپذیر

4/416/223/3شهرستان های سالمند مهاجرفرست

336396429تعداد کل شهرستان های کشور
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تأثیر مهاجرت بر سالمندی مناطق بر مبنای نظریه مسیر زندگی۲، 
قابل تبیین و بررسی است. مدل مسیر زندگی بیان می کند با 
انتقال فرد از یک مرحله از چرخه  زندگی خود به مرحله دیگر، 

تقاضا برای امکانات رفاهی ممکن است تغییر کند. 

از آنجا که امکانات رفاهی به  طور نابرابر در سراسر کشورها 
توزیع می شود، مهاجرت رخ خواهد داد. بر مبنای نظریه مسیر 
مهاجرت  مختلف  مناطق  به  مختلف  سنین  در  افراد  زندگی، 
مختلف  سنین  در  افراد  مهاجرت  جریان  درنتیجه  و  می کنند 
می تواند تغییراتی را در ساختار سنی مکان های مختلف ایجاد 
کند. مکان هایی که بیشترین مهاجر را در سنین جوانی جذب 
سنی  نسبت   دارند،  باالتری  توسعه  سطح  عمومًا  که  می کنند 
جمعیت جوان آن ها افزایش می یابد. در مقابل، مکان هایی که 
مبدأ مهاجران جوان و مقصد مهاجران در سنین بازنشستگی و 
سالمندی هستند )غالبًا مناطق با سطح توسعه پایین(، جمعیت 
جوان آن ها کاهش و جمعیت در سنین بازنشستگی و سالمندی 

آن ها افزایش می یابد. 

در چارچوب نظریه مسیر زندگی مهاجرت باید به  عنوان یک 
فرایند سرمایه گذاری در نظر گرفته شود که در هر مرحله از 
مسیر زندگی به شکل متفاوتی انجام می شود. آنچه در تصمیم 
افراد برای مهاجرت در سنین مختلف مهم است، ویژگی های 
موقعیتی است. مکان ها به  عنوان ترکیبی از ویژگی های مختلف 
موقعیت مکانی، ازجمله میزان بیکاری، سطح قیمت، وضعیت 
صنعتی، ساختار شغلی و سرانه هزینه های عمومی برای آموزش، 
هستند. با حرکت فرد در مسیر زندگی، تقاضا برای خصوصیات 
موقعیتی تغییر می کند. برای  مثال، یک جوان در مراحل اولیه 
شغلی خود ممکن است عالقه زیادی به مکان هایی با جمعیت 
جوان، میزان بیکاری پایین و مشاغل با درآمد باال داشته باشد، 
در حالی  که شخصی که در آستانه بازنشستگی است، ممکن 
است ترجیح زیادی برای مکان هایی با آب وهوا و مراقبت های 

بهداشتی خوب داشته باشد ]4۱[. 

بررسی های آماری مختلف  نظیر قاسمی اردهایی و حسینی راد 
]4۲[، محمودیان و قاسمی اردهایی ]۱۹[ و زندی و همکاران 
نیز نشان داده است روند مهاجرت داخلی در کشور و   ]4۳[
تحصیل کرده  و  جوان  قشر  مهاجرت  مهاجران،  سنی  الگوی 
که عمدتًا در جست وجوی شغل و درآمد بیشتر راهی مناطق 
دیگر می شوند. درنتیجه این روند و نیز تئوری مسیر زندگی، 
این طبیعی است که شهرستان های مهاجرفرست با از دست 
دادن نسبت باالیی از جمعیت جوان خود، شاهد افزایش نسبت 

جمعیت سالمند هستند. 

همان طور که شهبازین و همکاران ]۳۸[ نشان داده اند، در روند 
مهاجرت داخلی، مناطق توسعه یافته که عمومًا از سطح امکانات 

2. Life Course

باالتری برخوردارند به  عنوان مقصد مهاجرت، هر ساله جمعیت 
زیادی را جذب می کنند. با توجه به اینکه مهاجران واردشده عمومًا 
افراد سنین ۱۵ تا ۳۵ ساله هستند، این روند موجب می شود که 
جمعیت در مناطق مقصد به سمت جوانی پیش رود و به  عکس 
مناطق مبدأ با از دست دادن جمعیت جوان خود، توازن جمعیتی 
خود را به سمت سالمندی از دست دهند که منطبق بر نتایج 

به دست آمده در مطالعه حاضر و تأییدکننده آن است.

داد  نشان  حاضر  مطالعه  سالمندی  فضایی  توزیع  بررسی 
بیشترین نسبت  شهرستان های مناطق شمالی و شمال غربی 
سالمندی را دارند. در همین راستا، نقشه های مهاجرت در کشور 
نیز بیانگر این مهم بود که شهرستان های مناطق مرزی شمال 
غربی، غربی، جنوب شرقی و تا حدودی جنوبی کشور ساالنه 
جمعیت خود را به نفع مناطق مرکزی و شهرستان های استان های 
تهران، البرز، اصفهان، یزد و غیره از دست می دهند. نتایج حاضر 
با آنچه در مطالعه سبکبار و همکاران ]۳0[ به  دست  آمده است، 

هم خوانی دارد. 

و  یکدیگر  بر  سالمندی  و  مهاجرت  تأثیر  دادن  نشان  برای 
در  نسبت سالمندی  و  مهاجرت  آن، ۲ شاخص  فضایی  توزیع 
شهرستان های مختلف با یکدیگر انطباق داده شدند که 4 دسته 
شهرستان جوان و مهاجرفرست، جوان و مهاجرپذیر، سالمند و 
مهاجرفرست و سالمند و مهاجرپذیر به دست آمد. توزیع نسبی 
این شهرستان ها در کشور بیانگر این واقعیت بود که طی دوره 
باالترین  جوان  مهاجرپذیر  شهرستان های  همواره  مطالعه شده 
نسبت را در کشور داشته اند، اما هر سال از تعداد این شهرستان ها 
کاهش پیدا کرده و در مقابل سرعت رشد شهرستان های سالمند 
و مهاجرفرست افزایش  یافته، به  طوری  که از 4/4 به ۲۳/۳ درصد 

در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

با محدودیت هایی بوده است که  انجام مطالعه حاضر همراه 
از مهم ترین آن می توان به مشکالت داده ای در زمینه مهاجرت 
اشاره کرد. داده های مهاجرت کالن تنها از طریق سرشماری ها در 
دسترس است و با توجه به اینکه سرشماری ها در کشور تنها در 
دوره های ۱0 و ۵ ساله انجام می شود، دسترسی محدودی به این 
داده ها وجود دارد. از طرفی با توجه به اینکه داده های مهاجرت 
بر اساس خود اظهاری افراد ثبت می شود، برخی از افراد از عنوان 

کردن مهاجر بودن خودداری می کنند. 

همچنین با توجه به اینکه برخی از افراد پس از چندین سال 
به مبدأ اولیه خود برمی گردند، خود را مهاجر نمی دانند. از سویی، 
داده های سرشماری همواره با مشکالتی مانند اشتباه در گزارش 
سن روبه رو هستند. مجموع این موارد می تواند نتایج را تا حدودی 
تحت تأثیر قرار دهد. در این زمینه تالش شد تا حد ممکن داده ها 
با تعدیل سنی و نیز استفاده از داده های موالید و مرگ ومیر، تعداد 

مهاجران اصالح شود. 
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نتیجه گیری نهایی

نتایج مطالعه نشان از عدم توازن منطقه ای در شاخص سالمندی 
نسبت  که  دارند  وجود  کشور  در  شهرستان هایی  و  مناطق  دارد، 
سالمندان باالتری از میانگین کشوری دارند و این، یعنی پیر شدن 
فضای زیستی و لزوم توجه به مدیریت و برنامه ریزی برای گروه های 
امر  مسئولین  و  سیاست گذاران  دولتمردان،  مناطق.  این  سالمند 
موظف اند شرایطی فراهم کنند که سالمند احساس عزت  نفس کند 
و سالمندی فقط دوره انتظار برای مرگ نباشد. با توجه به اینکه 
بخش عمده ای از جمعیت ایران در حال گذر از سنین میان سالی 
به سالمندی است، باید تصمیمات الزم برای اجرای سیاست های 
مختلف اتخاذ شود. البته این تصمیم ها در شرایطی به نتایج مثبت 
منجر خواهد شد که اطالعات جامعی از اثرهای سالمندی جمعیت 
بر متغیرهای مختلف اقتصادی در دهه های آینده وجود داشته باشد. 

سالمندان نیازهای فیزیولوژیکی، روان شناختی و اجتماعی خاص 
خود را دارند که ناشی از کهولت سن است. درنتیجه یکی از مهم ترین 
زمینه های پژوهشی که باید مورد توجه پژوهشگران باشد، بررسی و 
شناسایی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و غیره نیازمندان در 
مناطق مختلف است، چراکه تخصیص منابع مالی و سرمایه گذاری های 
الزم برای رسیدگی به مسائل و نیازمندی های سالمندی، باید منطبق 

بر ویژگی های منطقه ای باشد.

مناطق حاشیه کشور، به  خصوص نواحی محروم باید  از نظر 
جمعیتی کنترل شوند، زیرا افزایش مهاجرت از این مناطق به 
 شدت جمعیت را تحت تأثیر قرار خواهد داد و می تواند سبب 
که  درونی کشور شود  حلقه های  و  مراکز  به  بی رویه  مهاجرت 
مشکالت بسیاری را برای این مناطق به همراه خواهد داشت. 
افزایش سرمایه گذاری های مالی، ایجاد بنگاه های اقتصادی، تمرکز 
امکانات آموزشی و تفریحی و غیره، ازجمله برنامه ریزی هایی است 
که باید در جهت کاهش نابرابری های منطقه ای برای جلوگیری از 

مهاجرت بی رویه در دستورکار قرار گیرد. 

الگوی فضایی سالمندی در ایران به  صورت خوشه ای پراکندگی 
داشته و جمعیت ایران در حال گذار از میان سالی به سالمندی 
ابعاد  در  سالمندان  خاص  نیازمندی های  به  توجه  با  که  است 
به  نیاز  غیره  و  رفاهی  پزشکی،  و  بهداشتی  اجتماعی،  مختلف 
سرمایه گذاری در این بخش ها است. برای برطرف کردن مسائل 
توزیع  درباره  اطالعاتی  به  نیاز  نخست  سالمندان،  مشکالت  و 
فضایی جمعیت سالمند ضروری است و باید مشخص شود در 
کدام نواحی تعداد سالمندان بیشتر یا کمتر است تا با استفاده از 
اطالعات دقیق، سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق و راهبردی 
به  منظور ساماندهی مسائل و مشکالت سالمندان میسر شود. از 
این  رو، الزم است سیاست مداران در زمینه های مختلف نیازهای 
سالمندان، سیاست گذاری و برنامه ریزی های مناسب تر  و متناسب 

با منطقه داشته باشند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مطالعه برگرفته از طرح خاصی نیست و به صورت مستقل 
و با استفاده از داده های ثانویه که مرکز آمار کشور انتشار عمومی 
داده است انجام شده است. بنابراین بنابر ماهیت موضوع کار با 
داده ای ثانویه سطح استان و شهرستان است و نیاز به کد اخالق 

ندارد.

حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه بودجه ای از سازمان های دولتی، خصوصی 
و غیر انتفاعی دریافت نکرده است.

مشارکت نویسندگان

مشارکت  مقاله  نگارش  در  اندازه  یک  به  نویسندگان  همه 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظها نویسندگان این مقاله تعارش منافع ندارد.
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