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During the past 40 years, Iran has faced vast important demographic changes. Even though Iran has not 
experienced permanent stability after the Islamic revolution and constantly has dealt with matters such 
as war, threats, and sanctions, it has been homeward for refugees from neighboring and non-neighbor-
ing countries. These refugees originated from Afghanistan, Iraq, and Pakistan. Except for these three ma-
jor groups, there are some immigrants from Turkey, Turkmenistan, Armenia, etc. that inhabit in rural and 
urban settlements in Iran. Moran's I statistic has been applied to determine the spatial pattern of loca-
tion selection and local visualization of the pattern, Getis-Ord Gi* statistic employed. The results express 
that in both rural and urban areas, the aliens' location selection pattern is shifting from concentration to 
dispread. Furthermore, 33 zones in the hotspot have been found in the local survey of the population 
composition index, for rural areas. We have also observed 54 zones in the hotspot for urban areas.
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Extended Abstract

1. Introduction

ran is ranked as the 23rd country in the 
world in term of the destination coun-
try for immigration. Locating beside 
the tow sending countryـ Afghanistan 
and Iraq-, Iran has faced a lot of prob-

lems like choosing a location for resident and changing 
the population composition of villages and cities. This 
research aims at both diagnosing the spatial pattern of im-

migrant distribution from 2011 to 2016 and determining 
the hotspot of this composition and differences based on 
census 2016 in rural and urban zones.

2. Methodology

This paper is a kind of quantitive one. Research data are 
analyzed by spatial statistics tools in ArcGIS 10.3 edition. 
Moran's I statistic has been applied to reveal the spatial 
pattern trend. Distribution points can have three different 
patterns including random, cluster and scatter. In the real 
world, most of the patterns are arranged between random 
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and scatter or random and cluster. The Hot Spot Analysis 
tool calculates the GetisـOrd Gi* statistic for each fea-
ture in a dataset. The Gi

*statistic can identify the areas in 
which local averages are significantly higher than global 
averages. The resultant zـscores and pـvalues tell us where 
features with either high or low values cluster spatially. 
GetisـOrd Gi* is employed to diagnose the highـrisk re-
gion in the rural and urban zone.

3. Results

Moran's I has been calculated for both years to survey 
immigrant's trend. In rural data, Moran's I is approxi-
mately near +1 indicating that immigrants in the rural 
zone have spatial autocorrelation and cluster pattern. The 
decrease in Z score and Moran's I states that immigrants' 
concentration in the rustic region has diminished.

Immigrants in rustic region

2011= Moran's Index: 0.306755 

2016=Moran's Index: 0.268129

Urban data show immigrants in 2011 in the urban region 
have autocorrelation and cluster distribution. However, 
Moran's I holds a number between +1.65 to _1.65 in 2016 
implying that the spatial distribution pattern is random. 
During this 5 years, immigrants' concentration decreased.

Immigrants in urban region 

2011= Moran's Index: 0.147942 

2016= Moran's Index: 0.031951 

Getis-Ord Gi* calculated for every originated country 
and the maps showed the hotspot for population composi-
tion. Afghanistan refugees' hotspot is located in the rustic 
region in the center of Iran. Villages in Tehran, Alborz, 
Qom, West of Semnan and east of Isfahan provinces are 
in highـrisk of changing population composition. Vil-
lages in North of Ilam and most of Khuzestan lied down 
in hotspot of Iraq concentration. Pakistani refugees have 
chosen the rustic region in Sistan and Baluchistan and the 
south of Hormozgan provinces.

The population composition hotspot clustered in the 
3 groups for Afghanistan refugees in the urban region. 
Qom, a vast part of Tehran, west of Semnan and central 
part of Isfahan are determined as a first cluster, while the 
northـwest of Kerman as a second cluster and south of 
Fras, west of Hormozgan and west of Bushehr as the third 
cluster. For Iraq, the whole area of Ilam, and west part of 
Khuzestan lied down in hotspot and Pakistani refugees 
concentrated in Qom and more than a half of Sistan and 
Baluchistan have stuck in the hotspot. 

4. Discussion

In an overview, the presence of immigrants in any coun-
try makes some problems. The most critical concerns will 
be more prominent in areas that will be influenced by the 
demographic composition in rural and urban areas. In this 
study, distinguishing hot spots of immigrants by country, 
it was necessary to extract the general status of the im-
migrants relevant to the Iranian population in the cities 
and villages to identify the sensitive areas in terms of de-
mographic composition. These findings are represented 
in tables (1) and (2):
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Table 1. Rural Hotspots and Gi (Zscore).

GiCities in hotspots for the rural population

3
Naein, Semnan, Sorkheh, Garmsar, Qom, Tehran, Shemiranat, Damavand, Pardis, Pakdasht, Pishva, Gharchak, Varamin, Rey, 
Robat Karim, Baharestan, Islam Shahr, Shahriar, Ghods, Malard, Fardis, Karaj, Savojbolagh, Nazar Abad, EshtehardـAbeyek, 

Zarandie

2Mehdi Shahr, Rafsanjan, Bardsir

1Aran va Bidgol, Sadough, Mehriz

Source: Authors findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    

Table 2. Uural Hotspots and Gi (Zscore).

GiCities in hotspots for the rural population

3
Naein, Ardestan, Natanz, Shahinshahr, Kashan, Aran and Bidgol, Delijan, Zarandieh, Qom, Semnan, Sorkheh, Aradan, Garmsar, 
Mehdi Shahr, Tehran, Firoozkooh, Damavand, Pardis, Pakdasht, Pishva, Qarchak, Varamin, Reyـ Rabat KarimـBaharestanـIslamـ

ShahrـBabakـPomegranateـRafsanjanـZarandـBardesirـBafghـGarashـLamard

2Sirjan, Ashtian, kavar, Jahrom, Ghirokarzin, Khonj, Larestan, Bastak, Parsian, Asaluyeh

1SarvestanـKanganـMehrـBandarlengehـSadoughـIsfahanـShemiranatـKarajـSavojbolaghـKhomeini Shahr

Source: Authors findings, 2019                                                                                                                                                                                                                           Journal of Rural Research    
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5. Conclusion

The areas which are heavily populated by nonـIranians 
counties in both rural and urban regions are more in dan-
ger of disrupting population composition. The hotspot ru-
ral areas are important because the rural environment not 
only is more vulnerable than the urban environment due 
to its small size but also reflects the changes stronger and 
earlier. In cities, the formation of immigrant subcultures 
is attaining power, so in both areas, changing the com-
position of the population will lead to many challenges, 
especially in areas lying down in the border. Therefore, it 
is necessary to redefine the rules of immigrants residing 
in the country.
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برای ایران که در طی چهل سال اخیر تغییرات مهم جمعیتی را تجربه کرده، مهاجرپذیری از موضوعات مهم جمعیتی و سیاسی آن به شمار 
می آید. گر چه در طی سال های پس از انقالب، ایران شرایط ثبات دایمی را تجربه نکرده و به طور مستمر با مسایلی مانند جنگ و تهدید 
و تحریم رو به رو بوده است، اما تاکنون مأمن پناهندگان کشورهای همجوار و غیرهم جوار بوده است. این مهاجران پناهندگانی هستند 
که نتیجه جنگ و ناآرامی داخلی و بین المللی و یا حوادث طبیعی در کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان هستند. به جز این سه گروه 
عمده، مهاجرانی از سایر کشورها نیز در نواحی شهری و روستایی حضور دارند. در این پژوهش برای شناسایی الگوی فضایی سکونت گزینی 
مهاجران از آماره موران I استفاده شده و برای نمایش محلی نقاط داغ ترکیب جمعیتی مهاجران، از آماره *Getis-Ord Gi استفاده شده 
است. نتایج پژوهش به ما نشان داد که الگوی سکونت گزینی هم در نواحی روستایی و هم در نواحی شهری، از تمرکز به سمت پخش 
در حال حرکت است. همچنین در بررسی محلی شاخص ترکیب جمعیت اتباع به ایرانی برای نواحی روستایی 27 شهرستان با امتیاز 3 
و برای امتیازهای 2 و 1 هر کدام سه شهرستان شناسایی شده و 34 شهرستان با امتیاز 3 ،10 شهرستان با امتیاز 2 و 10 شهرستان با 

امتیاز یک در نقاط داغ شاخص قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها: 
سکونت گزینی مهاجران، 

 Moran's I, ،روستا، شهر
Hotspot

تاریخ دریافت: 26 مرداد 1398
تاریخ پذیرش: 09 دی 1398

مقدمه 

تا زمانی که انسان توانایی حرکت و جابه جایی دارد، مهاجرت 
و مسائل مرتبط با آن مهم باقی خواهد ماند. مهاجرت در منطقه 
ناآرام خاورمیانه -که مادام موجودیت، آبستن جنگ ها و درگیری 
و نفرت و تفرق خواهد بود- مسئله ای فعال باقی خواهد ماند که 
برای کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست چالش برانگیز خواهد 
بود. بر اساس عوامل مهاجرت می توان آن را به دو نوع داوطلبانه 
 .(Jamshidiha & Alibabaei, 2002) و غیرداوطلبانه دسته بندی کرد
جابه جایی اجباری جمعیت، تأثیر جمعیت شناختی جنگ است. 
که  است  کشورهایی  به  مربوط  پناهندگان  جمعیت  بیشترین 
درگیر جنگ داخلی یا بین المللی هستند. 57 درصد مهاجران از 
 .(UNHCR, 2017) سه کشور سوریه، عراق و سودان جنوبی هستند
قریب به سه میلیون از جمعیت این پناهندگان از افغانستان سهم 
ایران است و بعدازآن بیشترین جمعیت پناهندگان به ایران را 
عراقی ها تشکیل می دهد. در سال 2010 پناهندگان پاکستان هم 

به این جمع افزوده شدند. اما مهاجران به ایران تنها پناهندگان 
جنگ ها نیستند، پس از انقالب اسالمی و تقویت حوزه علمیه قم، 
از دیگر کشورهای مسلمان شیعیان برای تحصیل علوم دینی به 
ایران آمده اند. درواقع ماهیت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسالمی 
و وجود حوزه علمیه قم، ایران را به مأمنی برای طرفداران منش 
سیاسی جمهوری اسالمی و عالقه مندان به علوم دینی با رویکرد 

شیعی تبدیل کرده است. 

 حضور این میزان مهاجر در کشور، بررسی جدی احواالت آنان را 
ضروری می نماید. مکان گزینی مهاجران بایستی جزء ابتدایی ترین 
مطالعات در مورد مهاجران باشد؛ زیرا شکل مکان گزینی و تمرکز 
مهاجران و پناهندگان در سطح یک کشور می تواند منشأ مشکالت 
زیادی شود. پس از گذشت قریب به پنجاه سال از تجربه اولین 
موج مهاجرت به ایران، الزم است تا الگوی سکونت گزینی آنان 
شناسایی شود. گرچه در طی سال های پس از انقالب کشور ایران 
شرایط ثبات دائمی را تجربه نکرده و به طور مستمر با مسائلی 

1- استادیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- استاد، گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

شناسایی و تحلیل الگوی فضایی سکونت گزینی مهاجران خارجی در فضای روستایی و شهری ایران
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مانند جنگ و تهدید و تحریم دست وپنجه نرم کرده است، اما 
تاکنون مأمن پناهندگان کشورهای هم جوار و غیرهم جوار بوده 
توزیع  با مهاجران، موجب  ارتباط  است. نگرش مسامحه گر در 
نامناسب آن ها در برخی استان ها و شهرستان های کشور شده 
که موجب تأثیر بر ترکیب جمعیتی نواحی شده و حتی بومیان 
روستایی و شهری از حضور زیاد مهاجران در روستاها و شهرها 
گله مند ساخته است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این 

دو پرسش است:

1ـ آیا الگوی توزیع جمعیت مهاجران در کشور طی سال های 
1390 تا 1395 تغییر کرده است؟

2ـ بر اساس مطالعه تطبیقی، الگوی فضایی جمعیت مهاجران 
در سال 1395 نسبت به جمعیت روستایی و شهری ایران چگونه 

است؟

مروری بر ادبیات موضوع

رویکردهای  مهم ترین  وابستگی  و  کارکردگرایی  دیدگاه  دو 
نظریه  رویکرد  دو  این  کنار  در  مهاجرت هستند.  به  کالسیک 
سیستمی مهاجرت نیز طرفدارانی دارد. بعدها، دیدگاه جدیدی 
تحت عنوان نظریه جذب و دفع مطرح شد که مورد اقبال فراوان 
قرار گرفت. در نظریه کارکردگرایی تأکید بر کارکردها و پیامدهای 
مهاجرت است. مهاجرت یک عنصر برای برقراری تعادلی است 
که در نظام به هم خورده است. در نظریه وابستگی مهاجرت یا 
دیدگاه تضاد، پدیده مهاجرت در چارچوب مفاهیم سرمایه داری 
جهانی و توسعه نیافتگی مطرح می شود. از این منظر، مهاجرت از 
یک سو معلول توسعه نابرابر است و از سوی دیگر عامل گسترش 
و تعمیق نابرابری در جامعه است. نظریه جذب و دفع مهاجرت 
را ناشی از دو عامل می داند: نیروهای جاذبه و نیروهای دافعه. 
برخوردار  بیشتری  از جامعیت  لی  اورت  نظریه  این دیدگاه  در 
است. نظریه بین المللی مهاجرت، این مهاجرت را بیشتر تحت 
نفوذ و کنترل سیاسی و اداری می داند و آن را بیشتر ناشی از 
عوامل اقتصادی می داند و به نقش عوامل سیاسی و فرهنگی و 
اجتماعی توجه چندانی ندارد. نظریه نیکولیناکس به عوامل صرف 
اقتصادی اکتفا نمی کند و مسئله مهاجرت را در ارتباط با نظم 
جهانی و ساخت سرمایه داری تبیین می کند. او مهاجرت داخلی 
و بین المللی را حاصل عدم توسعه یا مکانیزه شدن کشاورزی 
مراکز  در  شدن  صنعتی  فرایند  و  سرمایه  انباشت  و  سویی  از 
 (Jamshidiha & Alibabaei, 2002; از سوی دیگر می داند شهری 
(Lahsaeezade, 1989. زنجانی علل سهگانه مهاجرت اجباری را 

جنگ، عدم امنیت و تغییر حکومت می داند (Zanjani, 2015). با 
توجه به حذف انگیزه های متداول مهاجرت و ورود اجباری و مهیا 
نبودن زیربناها و شرایط در مقصد مهاجرت و عدم آمادگی ذهنی، 
روانی، اجتماعی، اقتصادی مهاجران، این پیامدها شکلی فاجعه بار 
خواهند داشت. در کنار این، به دلیل حجم زیاد مهاجران، این 

مهاجران در تضاد با ساکنان بومی قرار خواهند داشت.

انتشار مهاجران در پهنه سرزمینی مایه نگرانی کشورهای مقصد 
بوده است. تأثیر مهاجران بسته به این که سابقه و یا پیشینه آن ها 
در کشور خود چگونه بوده است، متفاوت خواهد بود. برای نمونه 
ایرانیان مهاجر به شهرهای قفقاز به مرور به یک جمعیت اثرگذار 
و متنفذ تبدیل شدند و از خود صاحب مدرسه، انجمن و روزنامه 
شدند (Malekzadeh, 2017). برعکس آن طالبان فرزندان مهاجران 
و  قبایلی  نواحی  مهاجرنشین  اردوگاه های  در  که  بودند  افغانی 
محدوده های پرجمعیت و عقب مانده پاکستان و زیرنظر مدرسین 
 (Eltiaminia & Kamran, بودند  دیده  آموزش  تندرو  اسالم گرای 
با  مقصد  کشورهای  برخورد  مورد  در  زیادی  مثال های   .2015)

مهاجران وجود دارد که عدم پذیرش یهودیان در روسیه پس 
از تصرف لهستان به دست آلمان ها (Koulaei, 2001,72)، اخراج 
کارگران و کارکنان ایرانی پس از انقالب 57 از کشورهای حوزه 
سخت گیرانه  سیاست های   ،(Foreign Policy, 1986) خلیج فارس 
مهاجرت دولت ترامپ در ایاالت متحده امریکا از آن دسته است. 
مقاالت زیادی در زمینه مهاجران انجام شده است، اما پژوهشی 
که به توزیع و ترکیب مهاجران بپردازد به شکل مجزا وجود ندارد. 
تنها بخشی از مقاله صادقی )2008( به توزیـع استاني و ترکیب 
شهري - روستایي مهاجران خارجي در سال 1385 ه.ش پرداخته 

است.

تاریخچه حضور مهاجران افغانستانی و عراقی در ایران 

با انگیزه اقتصادی به ایران در قرن  مهاجرت موقت افغان ها 
نوزدهم اتفاق افتاد. گفته شده است چند صد هزار کارگر مهاجر 
افغان در طی دهه 1970م. و رونق ساخت وسازهای نفتی در ایران 
مشغول به کار بوده اند (Abbasi-Shavazi et al.,2008). افغان ها در 
آخرین دهه های قرن بیستم 1980-1970 با شروع جنگ داخلی 
در 1978 و نیز اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی صورت 
گرفت. این سال ها مصادف با سال های 65-1356 در ایران است. 
وقوع انقالب اسالمی در ایران و حمایت دولتمردان ایرانی از مردم 
افغانستان که همسو و همگام با شعارهای دوران انقالب بود به 
پیچیده  اوضاع  و  ایران  و مسئولین  مردم  اسالمی  رأفت  خاطر 
جامعه انقالبی ما به جای اسکان در اردوگاه ها -بیشتر آن ها- در 
اقصی نقاط این کشور پهناور پراکنده شده و به کارهای ساده 
 .(Jamshidiha & Alibabaei, 2002) پرداختند  مشابه  و  کارگری 
(Abbasi- مفسران، این سیاست را سیاست درهای باز می نامند

(Shavazi et al.,2008. با فروپاشی شوروی بسیاری از مهاجران به 

کشور بازگشتند، اما درگیری های مذهبی و قومی بر سر قدرت، 
و موجب شکل گیری موج دوم  را دگرگون کرد  داخلی  اوضاع 
مهاجرت ها شد. در طول سال های 1375 تا 1378 ه.ش روند 
مهاجرت خانواده ها افغان به ایران افزایش یافت که دلیل اصلی آن 
جنگ های داخلی افغانستان بود (Nobakht et al., 2015). از سال 

»یـاشار ذکـی و همکاران. شناسایی و تحلیل الگوی فضایی سکونت گزینی مهاجران خارجی در فضای روستایی و شهری ایران«
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1357 تا 1371 ه.ش بیش از هفت میلیون نفر از مردم افغانستان 
به کشورهای مجاور یا دوردست تر مهاجرت کرده اند. برای درک 
بهتر میزان مهاجرت افغانستان، اگر مهاجرت های داخلی افغان ها 
با مهاجرت های بین المللی این کشور جمع شود، باید گفت در این 
 (Jamshidiha کشور از هر دو نفر یکی به مهاجرت پرداخته است
(Anbari, 2004 &. از این هفت میلیون نفر سه میلیون نفر به ایران 

مهاجرت کرده اند (Abbasi-Shavazi & sadeghi, 2010). پیامدهای 
دو  ساالنه  در حدود  هزینه هایی  پناهندگان  عظیم  فوج  منفی 
 (Abbasi-Shavazi & Hoseini, میلیارد دالر بر کشور تحمیل کرد
(2011. از طرفی حدود سه میلیون افغان قانونی و غیرقانونی در 

ایران زندگی می کنند که برآورد می شود بیش از دو میلیون فرصت 
شغلی را اشغال کرده اند که هزینه ساالنه هشت میلیارد یورو در 
سال برای ایران در پی دارد (Araghchi, 2019). بر اساس سرشماری 
1395 ه.ش جمعیت اتباع افغان در کشور ما 1583272 نفر بوده 
است که از این جمعیت 1242332 نفر ساکن در نواحی شهری 

و 340940 نفر ساکن در روستاها بوده اند. 

در فاصله سال های 1970 تا 1985م. گروه های زیادی از کردها 
از عراق به ایران رانده شدند. بیشتر این کردها در جنوب عراق و 
در بغداد می زیستند. کردهای بارزانی پس از انعقاد قرارداد الجزایر 
میان ایران و عراق به ایران آمدند و شمار آن ها به 120000 نفر 
می رسید. در سال 1971 م. دولت عراق به بهانه سه جزیره ایرانی 
از کشور  ایرانی می دانست  را که  نفر دیگر  خلیج فارس50000 
خود اخراج کرد. پس از انقالب اسالمی اهالی کربال و نجف در 
موافقت با این انقالب تظاهراتی بر پا داشتند. عراق این موضوع و 
سوءقصد به جان طارق عزیز را بهانه ساخت و 40000 هزار نفر 
دیگر را به عنوان ایرانی بودن یا عراقی هایی با منشأ ایرانی در سال 
1980 از عراق اخراج کرد (Pahlevan, 1997). در این میان فعاالن 
عراقی سیاسی عراقی االصل )احزاب شیعه( که به علت مخالفت با 
سیاست های حزب حاکم تحت تعقیب، فشار و شکنجه بودند نیز 
به دلیل گرایش های سیاسی، مذهبی که به دولت ایران داشتند 
م. پس  ماه می 1987  در   .(Hami, 2012) ایران شدند  رهسپار 
از آنکه عراق با سالح شیمیایی به مردم ُکرد حمله کرد، حدود 
10000 کرد به ایران آمدند و در استان های کرمانشاه و کردستان 
پناه جستند. در بهار 1988 م. و بمباران حلبچه 70000 کرد به 
استان های غربی ایران گریختند. در اکتبر سال 1990 م. مقامات 
ایران گزارشی درباره مهاجران عراقی انتشار دادند که تعداد آنان را 
 (Pahlevan, در نیمه آن سال بیش از یک میلیون نفر اعالم می کرد

 .1997)

پس از وقایع انتفاضه شعبانیه سال 1991 م. و آغاز درگیری های 
احزاب سیاسی شیعه با دولت حاکم و پس از شکست جریانات 
شیعه تعداد زیادی از مردم شهرهای عمدتاً مرزی عراق - ایران 
به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی وارد خاک ایران شدند. پس از 
شروع جنگ میان نیروهای متحد غرب با عراق در هفده ژانویه 

تا پایان مارس 1991 م. حدود 65000 عراقی که بیشترشان را 
شیعیان تشکیل می دادند به استان خوزستان در ایران پناهنده 
شدند (Pahlevan, 1997). همچنین در پی حمله ارتش عراق به 
نواحی کردنشین در پاسخ به قیام مردم ُکرد، بیش از یک میلیون 
نفر به ایران، یعنی آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و 
ایالم پناه آوردند. این مهاجرت را با توجه به تعداد مهاجران و 
مدت زمان مهاجرت امری بی سابقه در تاریخ مدرن است. البته 
از  به ویژه  آنان  از  نیمه دوم ماه می همان سال، 47 درصد  در 
استان های شمال غربی به موطن خود بازگشتند. بنا به گزارش 
کمیساریای عالی پناهندگان حداقل 100000 از همین گروه 
در ایران مانده اند. این عده در اردوگاه هایی در نواحی شهری و 
 (Pahlevan, روستایی جای داده شدند و با مردم محل درآمیختند
قابل توجهی  کاهش  ایران  در  عراقی  پناهندگان  تعداد   .1997)

داشته است. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 
ه.ش عراقی ها، دومین جمعیت مهاجران بعد از افغانستان را در 
ایران تشکیل می دهند. جمعیت اتباع عراقی 34531 نفر اعالم 
شده است. که از این میزان حدود 31910 نفر در نواحی شهری و 

2621 نفر در نواحی روستایی ایران زندگی می کنند.

مرزهای ایران با پاکستان و افغانستان ناامن ترین مرزهای ایران 
 .(Sadri et al.,2014:14) پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است
که  درنوردید  را  پاکستان  م. سیلی سهمگین،  در سال 2010 
حدود بیست درصد از کل مساحت کشور را زیر آب برد. براثر این 
سیل حدود یک دهم مردم پاکستان که معادل 20 میلیون نفر 
 (BidAllahKhani et al., می شد در وضعیتی نامناسب قرار گرفتند
(2011. تخمین زده می شود که حداقل چهار میلیون نفر از بیست 

 .(Hoseini Aref, 2010) میلیون آسیب دیده و آواره، شیعه باشند
بعد از سیل پاکستان، به دلیل نابودی زیرساخت ها و زمین های 
کشاورزی، ایران با مهاجرت بیشتر پاکستانی ها به ایران مواجه شد. 
ازآنجایی که نزدیک به 45 درصد جمعیت فعلی کشور پاکستان 
 (Bidallahkhani et در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند
(al., 2011. این جمعیت مهاجر به نواحی که به کارگر کشاورزی 

نیاز داشتند، مهاجرت کردند. وقوع انقالب اسالمی در سال 1979 
م. شیعیان پاکستان را سیاسی و هویت مذهبی آنان را پررنگ تر 
کرد. این اتفاق برای مسلمانان شیعه در دیگر کشورها هم رخ داد. 
به علت وجود حوزه علمیه قم به عنوان مرکز فقه شیعه، این استان 
پذیرای حجم زیادی از مهاجران خارجی برای تحصیل علوم دینی 

شده است.

روش شناسی تحقیق

با  آن  داده های  که  است  کاربردی  پژوهشی  پژوهش حاضر، 
روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. با توجه به عدم همکاری 
اداره اتباع برای ارائه آمار مهاجرین، اطالعات از سرشماری های 
نفوس و مسکن استخراج شده است. در سرشماری 1390 ه.ش 
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اطالعات اتباع به صورت استانی و در سرشماری نفوس و مسکن 
سال 1395 ه.ش به صورت شهرستانی ارائه شده است. همچنین 
این اطالعات تنها شامل اتباعی است که به صورت قانونی در ایران 
زندگی می کنند. با احتساب آمار مربوط به افراد که تابعیت خود را 
اعالم نکرده اند، مجموع این ارقام با آنچه آمار غیررسمی از میزان 

اتباع در کشور اعالم کرده است، مطابقت ندارد. 

برای شناسایی الگوی پراکنش اتباع از روش های تحلیل فضایی 
استفاده شده است. الگوهای مکانی شامل انواع الگوهای خوشه ای، 
پخش و تصادفی هستند. در دنیای واقعی اکثر الگوها بین الگوی 
تصادفی و پخش یا بین الگوی تصادفی و خوشه ای قرار می گیرند 
(Wang & lee, 2001). آماره I متعلق به موران دقیقاً برای تحلیل 

است  شده  طراحی  نقاط  توصیفی  ویژگی های  توزیع  الگوی 
دست  به  را  عددی  فضایی  آماره  این   .(Alimohammadi, 2009)

این مقدار  اگر  می دهد که )امتیاز استاندارد شده scoreـz( که 
را برای سال های مختلف محاسبه و در کنار هم قرار داده شود، 
می توان فهمید که آیا روند تغییرات در پدیده موردنظر به سمت 
پراکنش و یا پخش بیشتر و یا به سمت تمرکز بیشتر بوده است 

 .(Asgari, 2011)

تشخیص نقاط داغ و سرد که در اولی نقاط با ارزش زیاد در 
مجاورت نقاطی با ارزش زیاد و در دومی نقاط با ارزش کم در 
مجاورت نقاطی با ارزش کم قرار دارند، در بسیاری از کاربردها 
اهمیت دارند. در مواردی هم تشخیص آنومالی ها یعنی نقاطی 
که ارزش های زیاد در مجاورت ارزش های کم قرار دارند، می تواند 
مفید باشد (Fischer & Wang, 2011). تحلیل لکه های داغ آماره 
گتیس - اُرد جی استار1 را برای کلیه عوارض موجود درداده ها 
میانگین  که  را  نواحی ای  می تواند  آماره  این  می کند.  محاسبه 
 (Getis & محلی آن ها بیشتر از میانگین جهانی است مشخص کند
(Ord, 1996; 1992. امتیاز Z محاسبه شده در حقیقت به هر عارضه 

در چارچوب عوارضی که در همسایگی اش قرار دارند، نگاه می کند. 
اگر عارضه ای مقادیر باال داشته باشد، جالب و مهم است ولی 
به تنهایی ممکن است یک لکه داغ ازنظر آماری معنادار نباشد. 
نیز  ازنظر آماری  تلقی شود و  اینکه یک عارضه لکه داغ  برای 

1. GetisـOrd Gi*

معنادار باشد باید هم خودش و هم عوارضی که در همسایگی اش 
قرار دارند، دارای مقادیر باال باشند (ESRI,2017). این ابزار نه تنها 
برای تأیید یا رد وجود خودهمبستگی فضایی محلی است، بلکه 
فراهم  داده ها  برای بصری کردن  را  نقشه شدن  قابل  اطالعات 

.(Hinman, 2017) می کند

یافته ها

همان طور که »اگر آتشی نباشد هیچ دودی هم نیست«، هیچ 
الگوی فضایی هم بدون وجود فرایندهای پنهان که در سراسر 
 (Fotheringham & داشت  نخواهد  وجود  می افتد،  اتفاق  منطقه 
(Rogerson, 2009. برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع مهاجران 

از دو تکنیک خودهمبستگی فضایی و تحلیل لکه های داغ استفاده 
شد. اما ازآنجایی که اطالعات مهاجرتی در سطح شهرستان فقط 
در سرشماری 1395 ه.ش وجود داشت، برای مقایسه تغییر در 
توزیع تنها اطالعات استانی سال های 1390 و 1395 ه.ش در 
 .(Population and Housing Census, 2011 and 2016) دسترس بود

محاسبه موران I )تصویر شماره 1( نشان داد که: 

به طورکلی اگر موران I نزدیک به عدد مثبت یک باشد،داده ها 
و  بوده  الگوی خوشه ای  دارای  و  فضایی  دارای خودهمبستگی 
اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی یک باشد، آنگاه 
داده ها ازهم گسسته و پراکنده هستند. یافته ها نشان می دهد که 
شاخص موران I بزرگ تر از صفر بوده و درنتیجه توزیع مهاجران 
ایرانیان در فضای روستایی کشور خوشه ای  خارجی نسبت به 
است وداده ها دارای خودهمبستگی فضایی هستند. درواقع باال 
بودن عدد z و بسیار کوچک بودن p-value به معنی رد فرضیه 
صفر است که در آن فرض شده هیچ خوشه بندی فضایی بین 
مقادیر خصیصه مرتبط با عوارض جغرافیایی وجود ندارد. محاسبه 
 I که یک امتیاز استانداردشده است و شاخص موران zـscore
برای سال های متوالی، نشان دهنده تغییر در درجه پخش یا تمرکز 
تا  در طی سال های 1390  دو  این  بود. کاهش  داده ها خواهد 
1395 ه.ش می تواند نشان از کاهش تمرکز داشته باشد. با توجه 
به قوی بودن روند مهاجرت روستا به شهر در ایران، این کاهش 

تمرکز می تواند نتیجه مهاجرت شهر به روستا باشد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. محاسبه موران I برای اتباع خارجی ساکن در روستاها در سال های 1390 و 1395. منبع: نگارندگان، 1398

اتباع غیرایرانی در نواحی روستایی 2016اتباع غیرایرانی در نواحی روستایی 2016

Moran’s Index: 0.306755
zـscore: 4.959099

pـvalue: 0.000001

Moran’s Index: 0.268129
zـscore: 4.383844

pـvalue: 0.000012

»یـاشار ذکـی و همکاران. شناسایی و تحلیل الگوی فضایی سکونت گزینی مهاجران خارجی در فضای روستایی و شهری ایران«
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. محاسبه موران I برای اتباع خارجی ساکن در شهرها در سال های 1390 و 1395. منبع: نگارندگان، 1398

اتباع غیرایرانی در نواحی شهری 2011

Moran’s Index: 0.147942

zـscore: 2.573555

pـvalue: 0.010066

اتباع غیرایرانی در نواحی شهری 2016

Moran’s Index: 0.031951

zـscore: 0.889739

pـvalue: 0.373606

همان طور که گفته شد شاخص موران I نزدیک به عدد مثبت 
یک باشد، داده ها دارای خودهمبستگی فضایی و دارای الگوی 
خوشه ای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد منفی 
یک باشد، آنگاه داده ها ازهم گسسته و پراکنده هستند. داده های 
هستند.  تصادفی  یا  بی تفاوت  داده های   -1.65 تا   1.65 میان 
ه.ش  سال 1390  برای   )2 شماره  )تصویر  پژوهش  یافته های 
فضای  در  ایرانی ها  به  نسبت  خارجی  اتباع  که  می دهد  نشان 
شهری دارای خودهمبستگی فضایی بوده و دارای توزیع خوشه ای 
است. اما در سال 1395 ه.ش توزیع تصادفی بوده و خوشه بندی 
در خصیصه ها دیده نشده است. محاسبه scoreـz که یک امتیاز 
استاندارد شده است و موران I برای سال های متوالی، نشان دهنده 
تغییر بارزی در میزان تمرکز اتباع ساکن در نواحی شهری در 
استان ها است. کاهش اتفاق افتاده در طی این پنج سال می تواند 
بیانگر حرکت توزیع این خصیصه به سمت عدم  تمرکز و الگوی 

پخش باشد. 

برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش، نمایش محلی خوشه های 
فضایی از تحلیل لکه های داغ استفاده شد. در ابتدا الزم به ذکر 
این تحلیل هرقدر داده ها در مقیاس کوچک تری  است که در 
جمع آوری شوند، نتیجه صحیح تری حاصل خواهد شد. به همین 
دلیل برای بررسی وضع موجود اتباع خارجی در ایران ازداده های 
شهری و روستایی در مقیاس شهرستانی استفاده شد. همان طور 
که در تصاویر شماره 3 و 4 دیده می شود، آمار مهاجران در کشور 
به سه گروه اصلی افغان ها، عراقی ها و پاکستانی ها تقسیم شده و 
سایر کشورها مانند ترکیه و ارمنستان در یک گروه تجمیع شدند. 
چون این آمار بر اساس سرشماری است، یک گروه اعالم نشده 
هم در آمارها وجود داشت که به دلیل باال بودن میزان عددی 
آن در برخی از شهرها قابل چشم پوشی نبود. بر همین اساس، 
پنج نقشه با محوریت مهاجران ساکن در روستاها و پنج نقشه 
با محوریت مهاجران ساکن در شهرها تهیه شد. در این نقشه ها، 

هدف شناسایی شهرستان هایی است که جمعیت مهاجران )به 
تفکیک کشور تابعه( نسبت به جمعیت ایرانی ها، مقادیر با ارزش 

باالتری را به خود اختصاص داده اند.

همان طور که انتظار می رفت، مهاجران در مرزهای نزدیک به 
کشور خود ساکن می شوند. مهاجران عراقی در مرزهای غربی 
استان خوزستان، استان ایالم ساکن شده اند. همچنین با توجه 
به پیشینه گفته شده در مورد مهاجران عراقی، جمعیت زیادی 
از آنان ُکردهای ایالمی بوده اند که پس از بازگشت ایالم را برای 
سکونت انتخاب کرده اند. لکه های کم رنگ تر )امتیاز 1 و 2( به 
دلیل وجود اردوگاه های است که در زمانی که شدت مهاجرت از 
عراق به ایران باال بود این اردوگاه ها برای اسکان دادن موقتی آنان 
بنا شد. البته به مرور با طی کردن روندهای قانونی بخشی از این 
جمعیت به عراق بازگشتند و بخش دیگر با داشتن مدارک هویتی 
توانستند از اردوگاه خارج شده و به ایرانی ها بپیوندند. اردوگاه ازنا 
بعد از گذشت قریب به سی سال هنوز محل زندگی کسانی است 
که مدارک تابعیت قانونی نداشته اند. مهاجران پاکستانی در استان 
سیستان و بلوچستان که هم مرز با پاکستان است و دارای قرابت 
قومی است، تمرکز کرده اند. استان سیستان و بلوچستان جزء 
نواحی توسعه نیافته کشور است. توسعه روستایی در این استان 
خصوصاً در حاشیه مرزها اتفاق نیفتاده است و توسعه نیافتگی و 
عدم توجه مرکز به نواحی مرزی این استان، فضای مناسبی را برای 
حضور پررنگ مهاجران فراهم کرده است. وجود اتباع پاکستانی در 
روستاهای جنوبی استان هرمزگان هم می تواند ناشی از هم مذهب 
بودن مردمان این شهرستان با آنان دانست. تمرکز اتباع افغان در 
مرکز کشور، برخالف این روند است که با دانستن این نکته که 
سه استان تهران، قم و البرز تنها استان های مجاز برای اقامت اتباع 
غیرایرانی هستند و ممنوعیت سکونت برای مهاجران در نواحی 
مرزی استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، این تمرکز قابل 

توجیه است. 
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تفاوت آشکاری میان توزیع شهری و روستایی شاخص پژوهش 
اتباع  وجود دارد. تمرکز و لکه های داغ توزیع شهری در میان 
افغانستان و عراق بیشتر از تمرکز روستایی است. یعنی اتباع این 
دو کشور عالقه بیشتری به حضور در نواحی شهری دارند. اما 
برای اتباع پاکستانی وضع متفاوت است. آن ها تمایل بیشتری به 
اسکان در نواحی روستایی دارند. در این نقشه ها، باز هم نواحی 
مرکزی ایران و به طور اخص استان )شهرستان( قم، در مرکز نقاط 
داغ برای عراق و پاکستان قرار دارد که در این رابطه نمی توان 
نقش حوزه علمیه قم را نادیده گرفت. دو عامل در مکانگزینی 
ایران مؤثر بوده است: یکی عامل مذهب و  افغان در  مهاجران 
دیگری جمعیت شهر مقصد. شیعیان بیشتر به نواحی شیعه نشین 

و به ویژه شهرهای مذهبی مانند قم و مشهد مهاجرت کرده اند و 
مهاجرین اهل سنت به نواحی مهاجرت کرده اند که بیشتر مردم 
آنجا سّنی مذهب هستند. این گروه از مهاجرین عمدتاً در نواحی 
مرزی سیستان و بلوچستان استقرار پیدا کرده اند. شهرهای بزرگ 
با جمعیت زیاد برای سکونت مهاجران افغان در اولویت بوده است؛ 
زیرا »به دلیل فراوانی جمعیت وجود فرصت های شغلی بیشتر 
است و رشد و گسترش صنایع و ساختمان سازی در این شهرها و 
نیاز به کارگران ساده و کم تخصص از مهم ترین عوامل جذب این 
گروه مهاجرین است. از طرف دیگر چون مهاجران غیرقانونی اجازه 
کار و فعالیت در ایران ندارند، اقامت کردن در شهرهای بزرگ این 
امتیاز را دارد که آن ها می توانند به شکل گمنام، غیرقانونی و 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. تحلیل لکه های داغ برای جمعیت مهاجر ساکن در روستاهای کشور. منبع: نگارندگان، 1398

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. تحلیل لکه های داغ برای جمعیت مهاجر ساکن در روستاهای کشور. منبع: نگارندگان، 1398
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. تحلیل لکه های داغ )الف( اتباع روستایی )ب( اتباع شهری به جمعیت ایرانی. منبع: نگارندگان، 1398

.(Jamshidiha & Anbari, 2004) پنهانی به کار و فعالیت بپردازند

در یک نگاه کلی، حضور اتباع خارجی در هر کشوری توأم 
با یک سری معضالتی است. در ایران میتوان به کاهش ضریب 
امنیت شغلی نیروی کار داخلی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال، 
افزایش جمعیت شهر و روستا، افزایش میزان جرم و بزهکاری، 
گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی، خروج ساالنه میلیاردها 
دالر ارز توسط افغان های غیرمجاز، افزایش ازدواج های غیررسمی 
و غیرقانونی مهاجران با مردم بومی، خرید زمین و مسکن توسط 
 (Shaterian مهاجران، کمبود مسکن و افزایش اجاره بها اشاره کرد
بیشتر  را  خود  نواحی  در  اثرات  این   .& Ganjipour, 2010: 85)

نشان خواهد داد که همراه با بر هم خوردن ترکیب جمعیتی 
از  پس  پژوهش  این  در  باشد.  شهری(  و  )روستایی  نواحی  در 
شناسایی لکه های داغ مهاجران برحسب کشور متبوع، الزم بود 
تا وضعیت کلی مهاجران به نسبت جمعیت ایرانی در شهرها و 
روستاها استخراج شود تا نقاط حساس ازنظر ترکیب جمعیت 
شناسایی شود. خروجی فضایی پژوهش در تصویر شماره 5 و 

جداول شماره 1 و 2 قابل مشاهده است. 

نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی الگوی سکونت گزینی مهاجران 
در نواحی روستایی به شهری نشان می دهد که: 

تعداد شهرستان های که جمعیت روستاییشان در لکه های داغ 
شاخص قرار دارند، کمتر از نواحی شهری است. 33 شهرستان 
در نواحی روستایی خود و 54 شهرستان در نواحی شهری خود 

میزبان مهاجران هستند 

برای نواحی روستایی 27 شهرستان و برای نواحی شهری 34 
شهرستان با امتیاز 3 )داغ ترین لکه( شناسایی شده است. 

برای نواحی روستایی 3 شهرستان و برای نواحی شهری10 
شهرستان با امتیاز 2 و امتیاز 1 شناسایی شده است. 

شهرستان هایی که هم در جمعیت روستایی و هم در جمعیت 
شهری در داغ ترین لکه قرار گرفته اند، شامل نائین ـ سمنان ـ 
پاکدشت  ـ  ـ پردیس  ـ دماوند  تهران  ـ  سرخه ـ گرمسارـ قم 
ـ  بهارستان  ـ  رباطکریم  ـ  ری  ـ  ورامین  ـ  قرچک  ـ  پیشوا  ـ 

اسالم شهر و زرندیه هستند.

شمیرانات، کرج و ساوجبالغ که در توزیع روستایی امتیاز 3 
را داشتند در توزیع شهری در گروه امتیاز 1 قرار گرفته اند که 
نشان دهنده این است که روستاهای این سه شهرستان بیشتر از 
نواحی شهری آن ها در معرض بر هم خوردن ترکیب جمعیتی 

قرار دارد. 

نتایج نشان می دهد که مهاجرانی که در محدوده استان تهران 
و کرج زندگی می کنند، بیشتر متمایل به نواحی روستایی این 

استان ها هستند. 

مهاجرانی که به استان اصفهان مهاجرت می کنند بیشتر در 
نواحی شهری ساکن شده و غیر از شهرستان نائین که در مورد 4 
به آن اشاره شد، شهرستان آران و بیدگل هم از شهرستان هایی 
است که نه تنها از منظر جمعیت شهری بلکه از منظر جمعیت 
روستایی نیز مقصد مهاجران است. شهرستان صدوق در استان 
یزد، مقصد مهاجران خارجی هم در نواحی شهری و هم نواحی 

روستایی است. 

برای مهاجران  نواحی شهری استان کرمان، جاذبه بیشتری 
خارجی نسبت به نواحی روستایی داشته و تنها دو شهرستان 
رفسنجان و بردسیر در این استان در لکه های داغ با امتیاز 1 قرار 

گرفته اند. 

شرقی  دنباله  و  هرمزگان  غربی  یال  فارس،  استان  جنوب 
بوشهر هم از نواحی شهری مهم برای مهاجران بوده است. وجود 
فرصت های شغلی به دلیل بنادر و تأسیسات نفتی و همگونی 

مذهبی در این تمرکز، نقش زیادی ایفا کرده است.
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بحث و نتیجه گیری

در  است  ممکن  مقصد  و  خود  شرایط  سنجش  با  مهاجران 
شهرها یا روستاها ساکن شوند. در بسیاری از شهرهای بزرگ 
در جهان سوم مهاجرین در حاشیه شهرها سکونت می کنند و 
را  و فرهنگی محیط مسلط آن ها  اقتصادی  لحاظ سیاسی،  به 
نمی پذیرد و مشاغلی که به دست می آورند از پایین ترین رده های 
اجتماعی و عمدتاً ناپایدار است. اگر دامنه مهاجرت از ظرفیت و 
به  تازه واردها فراتر برود، ممکن است  توان شهرها برای جذب 
بیکاری، فقر و جنایت منجر شود. برخی از مهاجران هم زندگی 
در روستا را انتخاب می کنند. زندگی در روستا هزینه کمتری را به 
آنان تحمیل می کند و در فعالیت های روستایی مانند جمع آوری 
محصول که نیاز به مهارت ندارد، مشغول به کار می شوند. بررسی 
الگوی توزیع مهاجران در طی سال های 1390 تا 1395 ه.ش 
نشان داد که الگوی توزیع فضایی در جمعیت روستایی خوشه ای 
خوشه ای  همچنان  الگو  تمرکز،  میزان  کاهش  باوجود  و  بوده 
باقی مانده است. اما الگوی توزیع فضایی در جمعیت شهری از 
 Z سال 1390 تا 1395 ه.ش تغییر کرده و با کاهش در نمره
الگوی پخش حرکت کرده است.  الگوی خوشه ای به سمت  از 
در سال 1395 ه.ش الگوی توزیع فضایی اتباع در روستاها در 
بخش مرکزی کشور و شامل استان های تهران، قم، بخش هایی 
از سمنان، البرز، اصفهان و مرکزی بوده است. اما این توزیع در 
نواحی شهری در سه لکه قرار گرفته که شامل استان های مرکزی 
ایران، غرب استان کرمان و جنوب ایران. شهرستان های نائین، 
سمنان، سرخه، گرمسار، قم، تهران، دماوند، پردیس، پاکدشت، 

پیشوا، قرچک، ورامین، ری، رباط کریم، بهارستان، اسالم شهر و 
زرندیه که هم در جمعیت روستایی و هم در جمعیت شهری 
با حضور زیاد اتباع غیرایرانی مواجه هستند، بیشتر در معرض 
خطر بر هم خوردن ترکیب جمعیتی قرار دارند. نواحی روستایی 
معرفی شده ازآن جهت مهم هستند که محیط های روستایی به 
از محیط های شهری است و  علت کوچک بودن آسیب پذیرتر 
تغییرات در محیط روستایی بیشتر و زودتر خود را نشان می دهد. 
از طرفی به دلیل جریان فزاینده مهاجرت روستا - شهری در 
کشور، روستاهای خالی از سکنه و کم سکنه مکان مناسبی برای 
سکنی گزیدن مهاجران است؛ زیرا این روستا به دلیل مهاجرت 
جمعیت جوان، نیاز به نیروی کار دارند. در شهرها شکل گیری 
خرده فرهنگ مهاجرنشین با افزایش جمعیت مهاجران سرعت 
و قدرت می یابد و در روستاها تغییر ترکیب جمعیت با تغییر 
بحرانی  نواحی  در  روستاهایی که  در  موازنه جمعیتی خصوصاً 
مرزها هستند، منجر به چالش های زیادی خواهد شد. به همین 
دلیل »بازتعریف قوانین سکونت اتباع در کشور« ضروری به نظر 
می رسد. الزم به ذکر است که داده های این پژوهش قبل از افت 
ارزش ریال ایران بوده و گزارش ها نشان از بازگشت مهاجران به 
کشور مبدأ و یا مهاجرت به کشور ثالث دارد که این روند بدون 

شک تغییر زیادی در الگوی توزیع بروز خواهد داد.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

جدول 1. لکه های داغ و Gi (Z-score) جمعیت روستایی.

Giشهرستان های واقع شده در لکه های داغ برای جمعیت روستایی

بهارستانـ3 رباطکریمـ ریـ ورامینـ قرچکـ پیشواـ پاکدشتـ پردیسـ دماوندـ شمیراناتـ تهرانـ قمـ گرمسار)سمنان(ـ سرخهـ سمنانـ نائین)اصفهان(ـ
زرندیه)مرکزی(. آبیک)قزوین(ـ نظرآبادـاشتهارد)البرز(ـ ساوجبالغـ کرجـ فردیسـ مالرد)تهران(ـ قدسـ شهریارـ اسالمشهرـ

بردسیر)کرمان(.2 رفسنجانـ مهدیشهر)یزد(ـ

مهریز)یزد(.1 اشکذرـ آرانوبیدگل)اصفهان(ـ
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

جدول 2. لکه های داغ و Gi (Z-score) جمعیت روستایی.

Giشهرستانهای واقع شده در لکه های داغ برای جمعیت شهری

3
تهرانـ مهدیشهر)سمنان(ـ گرمسارـ آرادانـ سرخهـ قم،سمنانـ زرندیه)مرکزی(ـ دلیجان)اصفهان(ـ آرانوبیدگلـ کاشانـ نطنزـشاهینشهرـ اردستانـ نائینـ
 بردسیر)کرمان(ـ زرندـ رفسنجانـ انارـ شهربابکـ اسالمشهر)تهران(ـ رباطکریمـبهارستانـ ریـ ورامینـ پیشوا–قرچکـ پاکدشتـ پردیسـ دماوندـ فیروزکوهـ

بافقـگراشـالمرد)فارس(.

عسلویه)بوشهر(.2 پارسیان)هرمزگان(ـ بستکـ الرستان)فارس(ـ خنجـ قیروکارزینـ جهرمـ گوارـ آشتیان)مرکزی(ـ سیرجان)کرمان(ـ

ساوجبالغ)البرز(.1 کرجـ شمیرانات)تهران(ـ خمینیشهر)اصفهان(ـ اصفهانـ اشکذر)یزد(ـ بندرلنگه)هرمزگان(ـ مهر)فارس(ـ سروستانـ کنگان)بوشهر(ـ
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  
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