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 چکیده

این مطالعه در پی شناخت و درک مسائل و مشکالتی است که قشر مهاجر در دو جامعۀ شهری و روستایی با آن 

ارتقای سطح کیفی محل اند. از دیگر اهداف این مقاله تحلیل وضعیت سکونتی و تصمیمات آتی به منظور  مواجه

سکونت این افراد در شهر و همچنین کمک به بهبود وضعیت روستاها برای جلوگیری و یا کاهش روند مهاجرت 

 -روستایی به شهر و کمک به پایداری اجتماعی است. روش پژوهش حاضر، ترکیبی از روش پیمایشی، توصیفی

های  ستفاده از مدل تاپسیس و آنتروپی شانون به بررسی یافتهتحلیلی مبتنی بر پرسشنامه و بازدید میدانی است. با ا

حاصل از پژوهش پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به این که مهمترین عوامل مؤثر 

بر مهاجرت روستاییان شهرستان ممسنی به شهر نورآباد، عوامل اقتصادی و کمبود خدمات رفاهی در سطح 

های  ها در ردۀ محله اند که این محله رستان بوده، باز در محالتی همچون اسکان عشایر ساکن شدهروستاهای شه

محروم از امکانات و خدمات شهری قرار دارند. این افراد چه در سطح روستا و چه در محالت شهری کمترین 

 اند. خدمات را داشته
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 و بیان مسئله مقدمه

بـه دلیــل ماهیــت خـود     که مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بـوده

آثـاری ســریو و    ،در تعداد و ساختار جمعیت تواند عالوه بر تغییرات درازمدت و طوالنی،می

های کنند که تفاوت(. مردم زمانی مهاجرت می16: 1931 )زنجانی، مـدت نیـز ایجاد کند کوتـاه

هـای مـرتبب بـا آن    دهد و به ارزش مهاجرت و مزایای حرکت، بـیش از هزینـه  فضایی رخ می

(. در سراسر جهان به ویژه بعد از جنگ جهـانی دوم  12: 6111، 1شود )گوتزک و ریو توجه می

المللی مطرح شد. اگر چـه   های بینمعیتی در عرصهای جهای روستایی به عنوان پدیده مهاجرت

شیوع این پدیده در آغاز طبیعی بـود، بعـد از گذشـت چنـد دهـه بـه دنبـال آثـار و پیامـدهای          

نامطلوب آن در کشورهای در حال توسعه، غیر طبیعـی تلقـی شـد. ضـعخ سـاختاری منـاط        

مناط  شهری مهـاجرت   های بهتر به روستایی سبب شد روستاییان برای به دست آوردن فرصت

نقش مهاجران در توسعۀ کشور و اجتماعات زادگاه خـود، حـائز   (. 23: 1933کنند )طاهرخانی، 

ای شهری پدیـده  -(. مهاجرت روستا162: 1933)ازکیا و همکاران،  است اهمیت و توجه جدی

 فضـایی  -شدن کشورها ظاهر شده و بسیاری از تحـوالت اجتمـاعی   است که در فرایند صنعتی

 (.  111: 1933جوامو ناشی از این پدیده است )قاسمی سیانی، 

ها و تحوالت جمعیتی و تکنولوژیکی دنیـا نبـوده و در    جریان کشور ما ایران نیز برکنار از

های مشـترکی را   های روستایی ویژگی اجتماعی از جمله مهاجرتو بسیاری از مسایل اقتصادی 

هـای تـاری،ی،    داشته است. با این حال، به دلیـل تفـاوت  توسعۀ دنیا  با اکثر کشورهای در حال

قومی و فرهنگی سرزمین  ایـران و نیـز اختصاصـات طبیعـی و انسـانی هـر منطقـه از کشـور،         

شـود  های معناداری از لحاظ شکلی و محتوایی در پدیدۀ مهاجرت روستایی مشاهده می تفاوت

ای ضروری به های روستایی و منطقه زیری گیری در برنامه که بررسی و تحلیل آن به منظور بهره

(. تحرک جمعیت، به طور موقت یـا دائـ ، از   31: 1932رسد )جاللیان و محمدی یگانه، نظرمی

های  روستا به شهر و یا روستا به روستا، به یک ب،ش عادی در زندگی مناط  روستایی با زمینه

زیـو تـاری،ی جمعیـت در    (. مـروری بـر تو  113: 6116، 6کشاورزی تبدیل شده است )مندوال

درصد جمعیت کشور ساکن روسـتاها   23، 1991شهرها و روستاها نشان از آن دارد که تا سال 
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 11بودند، اکنون این نسبت به نفو شهرها تغییر پیدا کرده است؛ به طوری که تنها تا اواخر دهـۀ  

  (.1931 جمعیت کشور، ساکن شهرها بودند )مرکز آمار ایران، بیش از نصخ

مهاجرت این است که مردم بـا هـدف بهبـود وضـعیت      ترین تبیین اقتصادیی از سادهیک

های زیادی از مهاجران از  این در سطح بین المللی بدان معناست که گروهکنند؛ خود حرکت می

هیچ شکی نیست کـه   .(19: 6111، 1کنند )شارکنزمناط  فقیر به سوی مناط  غنی مهاجرت می

گیری بر شکل دادن به سرنوشت معیشت خانوادۀ آنها دارد و عمومـا   مهاجرت مردم تأثیر چش 

: 1931)زکـی،  شـود  بهبود درآمد به عنوان نتیجۀ مهاجرت از سوی مهاجران در نظر گرفتـه مـی  

بـرد  یبا توجه به اینکه شهرستان ممسنی چندین سال متوالی است که از خشکسالی رنج م (.31

و با توجه به پیامدهای جدی در منابو، عاملی برای هل دادن مـردم روسـتایی بـه مهـاجرت بـه      

شهر نورآباد است. حاک  بودن معیشت دامداری در بسیاری از روستاهای شهرستان و افت ایـن  

های اخیر، مهاجرت به این شهر را شدت ب،شیده است؛ بـا توجـه بـه اینکـه      فعالیت  طی سال

تایی در شهرستان ممسنی وضعیت مساعدی ندارند، مهاجرت به خارج را به عنـوان  جوامو روس

 گزینند. یک استراتژی برای جبران کمی درآمد برمی

و بـا   1911از زمان انتقال مرکزیت منطقۀ ممسنی از روستای فهلیان بـه نورآبـاد در سـال    

یر، گسترش ساخت و عرضۀ امکانات و تسهیالت شهری و تبدیل نورآباد به یک شهر مهاجرپذ

های شهری شدت پذیرفت و روز به روز سازها روی اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به کاربری

هـای اخیـر بـا رونـد      بر ابعاد کالبدی گسترش شهر افزوده شد. جمعیت شهر نورآباد طـی دهـه  

ای از نرخ رشد جمعیت به نـرخ   شدید مهاجرپذیری مواجه بوده است به نحوی که ب،ش عمده

دهـد  شود. رشد جمعیت شهر نورآباد طی چند دهۀ گذشته نشان مـی الی مهاجرت مربوط میبا

افزایش پیدا کـرده   1931نفر در سال  13311به  1911نفر در سال  11331جمعیت این شهر از 

-31نفـر، دهـۀ    3633شده به این شـهر   تعداد مهاجرن وارد 11-21است؛ به طوری که در دهۀ 

بـودن معیشـت    حـاک  . نفـر بـوده اسـت    9111این رق  بالغ بـر   31 -31نفر  و دهۀ  3912، 21

های اخیر مهاجرت بـه   دامداری در بسیاری از روستاهای شهرستان و افت این فعالیت طی سال

این شهر را شدت ب،شیده اسـت. ایـن مهـاجران بـه دالیـل م،تلـخ محـل سـکونت خـود را          

محدودۀ شهر هستند، همانند روسـتاهای  روستاهای حواشی شهر و یا روستاهایی که نزدیک به 

کننـد. اسـکان    دوراهی، برمک، امامزاده داود، امامزاده درب آهنی، توتستان و دهک انت،اب مـی 
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هـای توسـعۀ   عشایر با ساخت و سازهای بدون ضابطه و ناهماهنگ و بـدون رعایـت سیاسـت   

راضـی زراعـی و از   نشدۀ روستاها شده، نابودی ا شهری باعث گسترش ناموزون، سریو و کنترل

اندازهای اطراف شهر منجر شده است. در حال حاضر هر کدام از این روسـتاها  بین رفتن چش 

دهند. در اند و روز به روز به توسعۀ خود در سیست  شهری نورآباد ادامه میب،شی از شهر شده

حلیـل کنـی .   ای  عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهر نورآبـاد را ت این پژوهش سعی کرده

رو هسـتند،  ها در شهر نورآبـاد بـا آن روبـه   در گام بعد به تحلیل مشکالت و کمبودهایی که آن

پردازی  و وضعیت محالت آنها را از لحاظ خدمات شهری با سـایر محـالت شـهر نورآبـاد      می

کنی . هدف به تصویر کشیدن وضعیت کیفیت محـیب زنـدگی مهـاجران روسـتاییدر      ارزیابی می

ها و مواجهات آنها با مشکالت جامعۀ شهری است. از دیگر روستایی یا همان زادگاه آنجامعۀ 

اهداف این مقاله کمک به بهبود وضعیت روستاها بـرای جلـوگیری و کـاهش رونـد مهـاجرت      

هـای زیـر   این مقاله تالش کرده به سؤالروستاییان به شهر و کمک به پایداری اجتماعی است. 

 پاسخ دهد:

ترین دالیل مهاجرت روستاییان به شهر نورآباد امکانات و عوامل اقتصادی مه آیا ضعخ  .1

 ممسنی بوده است؟

شده به شهر نورآباد از لحاظ برخورداری از امکانات شهری در وضعیت  آیا مهاجران وارد .6

 برند؟ مناسبی به سر می

ت شهر آیا محالت مهاجرنشین شهر نورآباد، به لحاظ سطح خدمات نسبت به دیگر محال .9

 در وضعیت متفاوتی قرار دارند؟

شده به شهر نورآباد بازه  گرفتار مشکالت مشـابه بـا جامعـه روسـتایی      آیا مهاجران وارد .1

 هستند؟

 

 پیشینه تحقیق

داخل و خارج از کشور، در سطح های ارزنده و متعددی در  مهاجرت پژوهش ۀ پدیدۀدر زمین

ر این قسمت به اختصار به چهار مورد اشاره ای انجام شده است. که د منطقه و ناحیهکالن، 

 شود. می

نقش مهاجرت و جابجایی در سرعت تغییر شهرهای  بهدر پژوهشی  (6119) بیکر

تالش شده به نقش مهاجرت این مقاله کوچک واقو در شمال شرقی اتیوپی پرداخته است. در 
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دهد که مهاجرت و جابجایی بر شکل نشان می یو .در تغییر اقتصاد شهر و روستا پرداخته شود

های کشاورزی به وضوح ی دارد. در اتیوپی مقدار زمینمؤثردادن به اقتصاد روستا و شهر نقش 

های  محدود شده است، افزایش جمعیت روستایی و ایجاد خانوارهای جدید نیاز به زمین

 بیشتری برای مسکن این مهاجران را الزامی کرده است.

 مؤثر بر مهاجرت جوانانپژوهشی به بررسی عوامل  ( در طرح1931)پناهی و پیشرو 

. هدف این پژوهش بررسی عوامل اند مرکزی شهرستان مرودشت پرداختهروستاهای ب،ش 

ها نگاشته  بر مهاجرت جوانان و ارائه راهکارهای علمی برای توقخ روند مهاجرت آن مؤثر

است. نتایج حاکی از آن است که  ده شدهاستفاspss افزار  شده است. برای این منظور از نرم

بررسی نتایج  اجرت جوانان روستایی داشته است.عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی در مه

های شغلی در مناط  روستایی، نبود درآمد کافی،  متغیرهای نبود فرصت دهد آزمون نشان می

ت در خصوص زندگی س،تی کار کشاورزی، نرخ باالی رشد جمعیت روستا و تبلیغات نادرس

از نظر افراد مورد بررسی، از اهمیت کمتری در تبیین مهاجرت جوانان روستایی  یمرفه شهر

 اند. برخوردار بوده

با عنوان جستاری در تحوالت عوامل ( 1931)زاده و همکاران  آقائیهدف پژوهش 

نات اخیر بوده که تغییرات احتمالی به وجود آمده در جریا اینمهاجرت روستایی در ایران 

 است. استفاده شده spssافزار  . برای این منظور از نرممهاجرت روستایی را کنکاش کنند

های  آثار عوامل اجتماعی و اقتصادی در بروز مهاجرت دیهای پژوهش، ضمن تأی یافته

 دهد نشان می کهاخیر بوده  دهۀدو  طیحاک  بر آنها  روستایی، حاکی از دگرگون شدن روابب

 کردند، در نسل جدید، خود به عاملی مه  تضمین می را عواملی که زمانی ماندگاری روستایی

تایی تأثیری دو روس جامعۀکه در کنار عوامل پیشین، در ناپایداری  برای ترک روستاها بدل شده

 خواهد گذاشت. چندان 

هویت شناسی مناسبات  ررسی اجتماعی و جمعیتدر پژوهشی با عنوان ب( 1931)فروتن 

در این مطالعه، بــا . ی را بر هویت بررسی کرده استالمللو مهاجرت، تأثیر مهاجرت بین

هویت به گیسلی دیویس، شناس برجستۀ معاصر، کینجمعیت شنهادیاستفاده از الگوی پی

رد استفاده در پژوهش مو روش .شده استتوجه زنان در بازار کار  شارکتجنسیتی بـر پایـۀ م

. نتایج تهای آماری و تجربی اس زیه و تحلیلتج نادی و روشاین مقالـه، ترکیبی از بررسی اس

در ایجاد اجتماعی و شدت تأثیر مهاجرت -یفاصلۀ فرهنگد بـین دهشان مـیاین پـژوهش ن
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ی و طول بان، عواملی همچون مهارت زهمچنیندارد.  ودای معکوس وجتغییر در هویت رابطه

های قومی و نژادی(  )متعل  به کلیۀ گروه اندر وضعیت تمامی مهاجرد، اقامـت در جامعۀ جدی

لۀ ل حیاتی نیـز ارتباط مستقی  بـا فاصایـن دو عام این همه، شدت تأثیر امثبتی دارند؛ ب شنق

 .اجتماعی بین مبدأ و مقصد مهاجرت در زمینۀ هویت دارد-یفرهنگ

 

 نظری چارچوب

گیری وجود ندارد  ای در دست نیست، زیرا راه یکسانی برای اندازه مهاجرت تعریخ یگانهبرای 

تواف  عمومی  موردگیری باشد،  و هنوز ه  تعریفی از مهاجرت، که فارغ از فرایندهای اندازه

تغییر در  :چهار بعد ویژه است ۀقرار نگرفته است. ولی به طور کلی مفهوم مهاجرت، دربرگیرند

ویلسون سه عنصر  ۀ(. به عقید131 :1931 وارثی وسروری،) امتگاه، زمان و فعالیتمکان، اق

های اقتصادی، روابب گ مهاجرت باید در نظر گرفت: پایهوجود دارد که در هنگام تعریخ فرهن

 (. 113: 6111)ویلسون،  وایدئولوژهای اجتماعی

شدن در  اکنترک سرزمین اصلی و س» عبارت است ازمهاجرت به معنی اع  کلمه 

ه، عبارت است از به معنی اخص کلم . مهاجرت«طور دائ  و یا موقت سرزمین دیگر به

)وارثی  «أها به طور دائ  بدون قصد بازگشت به مبد شدن دسته جمعی یا انفرادی انسانجابجا»

مهاجرت به عنوان یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت  ۀپدید. (131 :1931 سروری، و

تغییر مکان موقت یا دائمی  شود که خود به معنایعیتی محسوب میمهمی در مباحث جم ۀنکت

های  و یا دیدگاه مهاجرانیا مقصد حرکت  أ. شدت این پدیده به عواملی در مبدشودتلقی می

ه های تولیدی ببندی اجتماعی و نظام اد غالب، شکلاقتص تأثیرش،صی بستگی دارد. لیکن 

 ،ای چند وجهی و ترکیبی استمهاجرت پدیده ۀآنجا که پدید ند. ازرمؤثنحوی گویا در آن 

آن بر جمعیت موجود نیازمند داشتن آمار تفصیلی از  تأثیردرک صحیح از روند تحوالت آن و 

های شدگان است که متاسفانه این قبیل آمارها به طور کامل در سرشماری شدگان و وارد خارج

مطالعات (. 111: 1931 )امیری فهلیانی، شودنمیعمومی نفوس و مسکن کشور برداشت 

مهاجرت شامل توصیخ، تجزیه و تحلیل و تئوری حرکت مردم از یک مکان یا کشور به مکان 

داشته و ممکن است تر  زمانی طوالنی ،ها از بازدید یا گردشگری دیگر است. این جنبش

به وسیلۀ مهاجرت (. 192: 6116)کینگ،  مدت و دائمی باشد مدت و موقت یا طوالنی کوتاه

 ،کند نیروهایی که فرد را به ترک یک مکان و جذب او در مکان دیگر تشوی  می ای از مجموعه
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طبیعی و  مهاجرت اغلب با درآمد ک ، کمبود منابو(. 139: 6111، 1)ژانگ شود ایجاد می

تودارو و هریس تصمی   به نظر(. 6119، 6)مارتینی و حمزه شودهای شغلی هدایت میفرصت

)ژانگ،  گیردن مناط  شهری و روستایی نشأت میتفاوت درآمد مورد انتظار بیاز به مهاجرت 

شده از مهاجرت هرگز به طور مستقی  قابل  سود خالص ادراک(. باید توجه داشت 131: 6111

لص به رو سود خا . از اینها مالی و برخی دیگر روانی است مشاهده نیست. برخی از هزینه

 (.123: 6111)پکاال، مهاجرت استوار است  ۀگیری به معادل عنوان یک متغییر نهفته در تصمی 

ای  های روستایی، انگیزه برای مهاجرت ممکن است از اختالف ریشه خانوادهبرای برخی 

: 6111، 9)یو. اجیز و کی  ت گرفته باشدی میان اقتصاد شهری و روستایی نشأاقتصادتوسعۀ در 

 های کشاورزی و غیر ( تفاوت دستمزد بین ب،ش6111به نظر دیویس و پیرس )(. 21

شهری به عنوان عوامل مشوق  های شغلی در مناط  کشاورزی و در دسترس بودن فرصت

: 6119)مارتینی و حمزه،  کنند کشاورزی در مناط  شهری عمل می های غیرشرکت در فعالیت

روستایی را بررسی حصیالت و مهاجرت از مناط  تۀ رابط ،بسیاری از مطالعات مهاجرت(. 6

رکۀ اصلی در مهاجرت روستاییان نیروی محدهد تحصیالت  این مطالعات نشان می اند. کرده

با توجه به سطح تحصیالت افراد متفاوت (. الگوی مهاجرت 13: 6113، 1سان است )ری و بلک

داشته ی بیشتری برای کسب یک حرفه هاای تحصیالت عالی ممکن است انگیزهاست. افراد دار

کند که برای امر بیشتر در مورد جوانان صدق میاین (. 11: 6112، 1)الندهول  و مالبرگ باشند

روستای  ،اندما  در مناط  شهری واقو شدهکه عمو ،سسات آموزش عالیؤدر م ادامه تحصیل

 ۀمناسب با رشت فرصت شغلیت عدم خود را ترک کرده و بعد از پایان تحصیالت به عل

فتن شغل ترک کرده و تحصیلی خود در مناط  روستایی، خانواده و روستای خود را به امید یا

 شوند.جذب شهرها می
 

 تحقیق روش

تحلیلـی   -اربردی و مبتنی بـر رویکـرد توصـیفی   ، کفدوش تحقی  در این پژوهش، از نظر هر

اول مبتنی بر پرسشنامه اسـت کـه    ۀمرحل پذیرفته است؛این پژوهش در دو مرحله انجام  .است

                                                           
1. Zhang 

2. Martini and Hamza 

3. U.Ages &Kim 
4. Rye & Blekesaune 

5. Lundholm & Malmberg 
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 . در اینشده استسنجش و ارزیابی شهری  -رتبب با مهاجرت روستادر آن مه  ترین عوامل م

کوکران استفاده شده است و پس از تعیین -مرحله برای تعیین حج  نمونه ابتدا از روش شارپ

مـورد نظـر بـین     هـای گیـری تصـادفی سـاده، پرسشـنامه    حج  نمونه با استفاده از روش نمونه

کنند پ،ش و تکمیل شد. در  روستایی شهر نورآباد که در محالت مش،صی زندگی می مهاجران

انـد و  دههای م،تلخ شهرستان به شهر نورآباد وارد شـ  ی که از ب،شاین جا سعی شده مهاجران

ر شود تا دالیل مهاجرت هـ بررسی جزا به صورت م ،اندای ساکن شدهاکثرا  در محالت جداگانه

 شـود. تـر واکـاوی علمـی     های شهرستان ممسنی به شهر نورآباد به صورتی دقی کدام از ب،ش

ـ از دالیل مهـاجرت  سپس هرکدام  تعـداد   انـد.  شـده بنـدی  شـده رتبـه   ر اسـاس امتیـاز کسـب   ب

و مـاهور   161زیـاری   ، ب،ـش دشـمن  113های توزیعی بین مهاجران ب،ش مرکزی  نامه پرسش

 بوده است. 161میالتی 

 . توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس1ار نمود

 
 

 مهاجرانوضعیت تحصیلی  .1جدول 
  تعداد 616

 دیپل  و زیر دیپل 

 
 
 وضعیت

 تحصیلی مهاجران
 

 درصد 23.11

  تعداد 61
 درصد 2/1 فوق دیپل  و لیسانس

  تعداد 31
 درصد 31/61 فوق لیسانس و باالتر

  تعداد 919
 درصد 111 کل

 .منبو: بر اساس اطالعات میدانی نگارندگان
 

ید و اعتبار آن بـا  أیروایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید و کارشناسان مربوطه ت

 ( محاسبه شده است.α=0.93) استفاده از فرمول آلفای کرونباخ
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مـل مـؤثر بـر    بنـدی  عوا متد علمی روز مانند مدل تاپسیس، آنتروپی شـانون، بـه رتبـه    از

و نتـایج  رآبـاد پرداختـه   های م،تلخ شهرسـتان ممسـنی بـه شـهر نو    مهاجرت روستاییان ب،ش

برخـورداری محـالت    ۀن درجـ ۀ بعـد بـه منظـور تعـی    در مرحلـ  .بررسی و تحلیل شـده اسـت  

متغیـر و   3د از لحاظ برخورداری از خدمات عمومی از مهاجرنشین با سایر محالت شهر نورآبا

های خدمات )آموزشـی، بهداشـتی، ورزشـی،     در زمینهکارشناس خبره  1که توسب  شاخص 63

 بـه  عمـل آمـده   اسـتفاده  انت،اب شده،  اداری، فضای سبز، مراکز فرهنگی و تأسیسات شهری(

شـانون، ضـریب تغییـرات و    در این مرحله بـاز از مـدل تاپسـیس، آنتروپـی      (.6است )جدول 

هـای تلفیقـی    بندی محالت شهر پرداخته و نهایتـا  در قالـب شـاخص   های آماری به رتبهتکنیک

 شده است.تحلیل ایج و نت تعیین

 سنجش برخورداری محالت از خدمات شهریبرای های مورد استفاده ترین شاخص مهم .2جدول 

 آموزشی
-. آموزشگاه2ای . مراکز آموزش فنی و حرفه1. دبیرستان  1راهنمایی . مدرسه 9. دبستان 6. مهد کودک 1

 های م،تلخ.های خصوصی در رشته

 . خانه بهداشت1. داروخانه 1. مراکز پزشکی و دندان پزشکی 9. درمانگاه 6. حمام عمومی 1 بهداشتی

 . تأسیسات ورزشی1. است،ر شنا 9. زمین فوتبال 6. سالن سرپوشیده 1 ورزشی

 عمومی. نهادهای 6. مراکز اداری دولتی 1 اداری

 . فضاهای تفریحی6ها . پارک1 فضای سبز

 . سایر اماکن فرهنگی1. کتاب،انه عمومی 9ها  . حسینیه6. مساجد 1 مراکز فرهنگی و مذهبی

 آوری زباله(نشانی، جمو تأسیسات شهری )آب، برق، تلفن، فاضالب، گاز( و تجهیزات شهری شامل )آتش تأسیسات و تجهیزات شهری

 های تحقی  یافتهمنبو: 
 

شـهر نورآبـاد مرکـز شهرسـتان ممسـنی، اولـین و       : مورد مطالعهه  ۀمعرفی اجمالی منطق

 121در  هکتار 1333شود که مساحتی بالغ بر  شهری این شهرستان محسوب می ۀبزرگترین نقط

 19درجه و  91طول شرقی و  ۀدقیق 96درجه و  11و در موقعیت  کیلومتری شمال غرب شیراز

(  بر اساس تقسـیمات کشـوری ایـن    13 :1939)هرمزی، است  عرض شمالی قرار گرفته ۀدقیق

دشـمن زیـاری شـامل     . ب،ـش داردو ماهور میالتـی   زیاریهرستان سه ب،ش مرکزی، دشمنش

های مـاهور و میشـان و   ب،ش ماهور میالتی شامل دهستانزیاری و مشایخ،  های دشمن دهستان

هلیـان   دو، جاوید ماهوری، جـوزار و ف های بکش یک، بکش برگیرندۀ دهستان ب،ش مرکزی در

 (.69: 1931است )حبیبی، 
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 موقعیت جغرافیایی شهرستان ممنسی و شهرنورآباد در استان فارس و کشور. 1 نقشه

 
 (1931) منبو: ضرابی و همکاران

 

 مهاجرانهای جمعیت شناسی و توزیع فضایی ویژگی

عامـل   تـأثیر )که عالوه بر رشد طبیعی تحت  نرخ رشد طبیعی جمعیت با رشد نهایی آن ۀمقایس

هـا باشـد   کنندۀ میزان مهاجرت تواند بیانیمهاجرت به داخل یا خارج از جامعه نیز قرار دارد( م

های اخیر با روند شـدید   (. جمعیت شهر نورآباد طی دهه31: 1932)جاللیان و محمدی یگانه، 

یت به نرخ بـاالی  ای از نرخ رشد جمعجه بوده است به نحوی که ب،ش عمدهمهاجرپذیری موا

 آورده شده است. 11-31های  میزان مهاجرت بین سال 9. در جدول شودمهاجرت مربوط می
 

 1345-99ای  میزان مهاجرت به شهر نورآباد طی ساله .3 جدول
 سال

 شرح
55- 55 55- 55 55- 55 55- 55 09-55 

 0955 5150 5095 5155 2551 تعداد مهاجران

 2502 1205 5005 0505 2950 مرد

 2525 1955 0029 0050 500 زن

 : نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان نورآباد ممسنیمأخذ
 

نفر بوده است که بـه ایـن    3912شهر نورآباد شده به  مهاجران واردتعداد  21-31 دهۀدر 

درصد از جمعیت شـهر   22/13نفر خالص مهاجرت داشته و حدود  391 طور ساالنهترتیب، به 

( 31-31سال گذشـته )  11شده طی  وارد مهاجرانتعداد  اند. مهاجران تشکیل داده 31در سال را 

نفر خالص مهـاجرت داشـته و    161، به طور ساالنه نفر بوده است که به این ترتیب 1619برابر 

 دهند. شهر را تشکیل می 31درصد از جمعیت سال  13/3حدود  مهاجراناین 

های اخیر با روند شدید مهاجرپذیری مواجه بوده است بـه   جمعیت شهر نورآباد طی دهه

. حـاک   شـود ه نرخ باالی مهاجرت مربوط مـی ای از نرخ رشد جمعیت ب نحوی که ب،ش عمده

ی اخیـر  ها سالعالیت  طیبودن معیشت دامداری در بسیاری از روستاهای شهرستان و افت این ف
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هـای   مهاجرت به این شهر را شدت ب،شیده است به نحوی که ب،ش ماهور میالتی طـی سـال  

 .ر به شهر نورآباد روانه کرده استاخیر جمعیت خود را به صورت مهاج

 1345-99های  شهر نورآباد طی سالنسبت سنی مهاجران به  .4 جدول
 سال

 گروه سنی
11- 11 21- 11 31- 21 31- 31 31- 31 

3-1 611 1911 1336 111 911 
13- 11 133 6116 6396 1111 323 
63- 61 136 1266 1263 1192 311 
93- 91 611 323 1613 311 269 
13- 11 111 916 136 161 913 
21- 11 13 911 696 123 111 

 116 31 123 611 61 سال و بیشتر 21
 9111 1619 3912 3633 1236 جمو کل

 1911-1931های  : نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان نورآباد ممسنی طی سال ماخذ
 

مهاجران از  ۀنورآباد از نوع مهاجرت روستا به شهر است و عمدها  به شهر اکثر مهاجرت

به دالیل م،تلخ محل سـکونت   مهاجراناین  .اند روستاهای شهرستان ممسنی به این شهر آمده

دودۀ شهر بودند انت،اب مـی خود را روستاهای حواشی شهر و یا روستاهایی که نزدیک به مح

، امزاده داود، امامزاده درب آهنی، توتستان، امکردند. در روستاهای حواشی شهر دوراهی، برمک

رعایت سیاسـت بدون  دهک و اسکان عشایر با ساخت و سازهای بدون ضابطه و ناهماهنگ و

نشده روسـتاها شـده و بـه نـابودی      ، سریو و کنترلی توسعۀ شهری باعث گسترش ناموزونها

نسـبت   ۀمقایسـ شـده اسـت.    منجـر اندازهای اطـراف شـهر    چش  اراضی زراعی و از بین رفتن

نسـبت مـردان مهـاجر    دهـد   جای دیگر در شهر نورآباد نشان مـی جمعیت زنان و مردان متولد 

زنـان بـه   ن شهر بیشتر از نسبت زنان بوده است. به عبارت دیگر، مردان بیشتر از شده به ای وارد

 اند.شهر نورآباد مهاجرت کرده

 

 ی تحقیقهایافته

 مرحلۀ اول )عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها(* 

بر مهاجرت  مؤثرهر یک از عوامل  تأثیردهد،  شده نشان می های انجام از آنجا که بررسی

گذاری این عوامل تأثیربه شهر نورآباد با یکدیگر یکسان نیست، بنابراین باید میزان  روستاییان

بر مهاجرت، با نگرش  مؤثربندی عوامل  این پژوهش برای رتبه بندی کرد. درو رتبهرا سنجش 

تشریح و  تاپسیس ، نتایج آزموندر ادامه .ه است، روش تاپسیس انت،اب شدمسئلهبه شرایب 
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به مهاجرت، از آنها در مورد دالیل مربوط  مهاجرانبرای بررسی نگرش  شوند.ن میتبیی

بر مهاجرتشان با توجه به شش شاخص  مؤثرخود را در ارتباط با عوامل  خواسته شد تا نظر

، متوسب، ک  و خیلی ک  بیان دارند. نتایج حاصل این های، زیاد اصلی مهاجرت با پاسخ

 ست:پژوهش در زیر آورده شده ا
 شده با استفاده از نورم سازی . ماتریس مقیاس5جدول 

 .مطالعات میدانی نگارندگان ماخذ:
 

در نظر  مؤثربندی عوامل  شش معیار یا شاخص برای اولویتطور که قبال ذکر شد،  همان

، تعیین وزن هر یک از نیستها یکسان  اهمیت این شاخص ۀگرفته شد. از آنجا که درج

 پی شانون برای تعیین وزن استفاده شد.لذا از تکنیک آنترو ها ضروری است؛شاخص

 
 

به طوری که ؛ مش،صه خواهی  داشت ها به ازای هرPijاز مجموعه  jEبرای 

Lnm
k

1


 است. 

 :محاسبه 6جدول 
X6 X5 X4 X3 X2 X1  

 3139/1 3613/1 3119/1 3133/1  3133/1 3119/1 EJ 

 

 انحراف اطالعات ۀدرج ۀمحاسب . 7جدول 
X6 X5 X4 X3 X2 X1  

131/1 133/1 113/1 131/1 136/1  132/1 

JEjd 1 

 

 پیشانون آنترو از استفاده با ها شاخص اوزان .8جدول 
X6 X5 X4 X3 X2 X1  

 

119/1 

 

193/1 

 

629/1 

 

113/1 

 

111/1 

 

116/1 



n

j

j

j

j

d

d
w

1

 

 

 شاخص

 ب،ش

 طبیعیعوامل
X1 

فردی و عوامل

 X2خانوادگی 

 اجتماعیعوامل
X3 

 اقتصادیعوامل
X4 

 عوامل ارتباطی
X5 

کمبود امکانات   

 X6رفاهی 

 1311/1 1311/1 2911/1 2311/1 2233/1 2233/1 دشمن زیاری

 2939/1 2119/1 3612/1 1613/1 1361/1 1316/1 ماهور میالتی

 1111/1 1113/1 6313/1 1326/1 1331/1 1121/1 بکش
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n ijpLnijpK
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 روسـتاییان بر مهاجرت  مؤثربندی عوامل  شود، رتبهمالحظه می 3انگونه که در جدول هم

ر عامـل اقتصـادی د  دهـد  نشان می Ciهای م،تلخ شهرستان ممسنی با توجه به شاخص  ب،ش

ب،ش بکش که در رتبـۀ دوم قـرار    جزه های شهرستان ببین عوامل م،تلخ مهاجرت در ب،ش

. در ب،ـش  شـهر نورآبـاد اسـت    جرت روسـتاییان بـه  بـر مهـا   مـؤثر عامـل عمـده و    ،گیـرد می

گیرند. درب،ش ماهور میالتی های بعدی قرار می طبیعی در رتبه زیاری عوامل اجتماعی و دشمن

این منطقـه   روستاییانکه باعث هجوم  عامل اقتصادی، کمبود امکانات است دومین عامل بعد از

این ب،ـش   وستاییانرعوامل در مهاجرت  . در ب،ش بکش تقریبا  همۀبه شهر نورآباد شده است

عوامل ارتباطی به خصوص در ب،ش ماهور میالتی  .کنندشهر نورآباد نزدیک به ه  عمل می به

با توجه به اینکه مسیرهای ارتباطی اکثر روستاهای این  توان عامل دیگر مهاجرت دانست؛ را می

ی یـافتگ  عهتوس ۀو روستاهای این ب،ش از لحاظ درج مالرو استهای خاکی و  ب،ش از نوع راه

 اند. راه گریزی از انزوای بیشتر دانستهاند مهاجرت را در سطح خیلی پایینی قرار گرفته

های مختلف شهرستان ممسنی به شهر بخش روستاییانهای بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت. رتبه9 جدول

 نورآباد
 کمبود امکانات ارتباطی عوامل عوامل اقتصادی عوامل اجتماعی عوامل فردی و خانوادگی عوامل طبیعی 

شاخص  دشمن زیاری
 اولویت

شاخص  رتبه
 اولویت

شاخص  رتبه
 اولویت

شاخص  رتبه
 اولویت

شاخص  رتبه
 اولویت

شاخص  رتبه
 اولویت

 رتبه

1113/1 9 1323/1 1 1139/1 6 1223/1 1 1311/1 2 1366/1 1 

 6 1311/1 1 1391/1 1 1311/1 2 1233/1 1 1391/1 9 1311/1 ماهور میالتی

 1 1391/1 9 1311/1 6 1311/1 1 1313/1 1 1231/1 2 1233/1 بکش

 .مطالعات میدانی نگارندگان ماخذ:
 

 بندی عواملآل مثبت و منفی و تعیین نزدیکی نسبی و اولویتای هر عامل تا ایده. نتایج میزان فاصله19جدول 
 عوامل مؤثر

id 

id 

iCL رتبه 

 1 111/1 311/1 299/1 عوامل طبیعی

 1 191/1 396/1 292/1 عوامل فردی

 9 113/1 312/1 211/1 عوامل اجتماعی

 1 133/1 319/1 126/1 عوامل اقتصادی

 2 113/1 223/1 212/1 عوامل ارتباطی

 6 139/1 339/1 133/1 کمبود امکانات

 میدانی نگارندگان()مطالعات  ماخذ:
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عامل اقتصادی و کمبـود امکانـات بیشـترین     شودمشاهده می 11طور که در جدول  انهم

. اسـت شهرستان ممسنی بـه شـهر نورآبـاد     روستاییانبر مهاجرت  مؤثرترین عوامل  رتبه و مه 

 .های بعدی قرار دارندعوامل اجتماعی و طبیعی در اولویت

 

 مهاجرنشین با سایر محالت شهر نورآباد(بندی محالت مرحلۀ دوم )رتبه

های  های امتیازدهی کارشناسان و کار میدانی در جداول مربوطه و ماتریسدر این مرحله از داده

  :انداز عبارتگانۀ آن  استفاده شده است که مراحل شش تاپسیسمدل 

-نوع بیکنی . این کار با استفاده از مقیاس میگیری را بی گام اول: ماتریس تصمی 

 سازی نورم انجام شده است.  مقیاس

 شهر نورآباد ۀگان گیری در نواحی سه شده در ماتریس تصمیم مقیاس های بیکمی داده ۀنتیج .11جدول 

گزینه/ 
 شاخص

 تأسیسات مراکز فرهنگ فضای سبز ورزشی بهداشتی آموزشی

EJ 233/1 133/1 191/1 191/1 932/1 313/1 

dj 233/1 133/1 191/1 191/1 932/1 313/1 

wj 133/1 123/1 111/1 112/1 111/1 613/1 

 .1936های تحلیلی تحقی ،  منبو: یافته

های م،تلخ شهر نورآباد را در ب،ش ۀگان 19تحقی  محالت  اهداف برای رسیدن به

 ای  کردهبندی رتبه 1931یافتگی در سال توسعه ۀخدماتی با توجه به شاخص اولویت و درج

نه و گا نواحی سه  مجموعتوان فهمید می تحلیلگونه که از نتایج  آن (.19و  16)جداول 

کاربری خدمات  ۀتوزیو بهین و نابرابری شدید در عدم تعادلاز شهر نورآباد  ۀگان 19محالت 

حل  راهین با توجه به تعیین . همچنبرد رنج میشهری و دسترسی شهروندان به این خدمات 

مشاهده شد که تفاوت بارزی به لحاظ دسترسی  ،آل مثبت و منفی در محالت مورد مطالعهایده

از نظر مهاجرنشین و سایر محالت شهری پراکنش فضایی بین محالت  ۀبه خدمات و نحو

 های مورد بررسی وجود دارد.  شاخص
 آل مثبت و منفی حل ایده تعیین راه .12جدول 

X6 X5 X4 X3 X2 X1 گزینه 

1261/1 1611/1 1231/1 1311/1 1311/1 1229/1 A 
1121/1 1113/1 1136/1 1113/1 1611/1 1933/1 A 
 . 1936های تحلیلی تحقی ،  منبو: یافته
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 حل ایده آل:  نزدیکی نسبی به راه ۀمحاسب

 شود:زیر بیان میآل به صورت  به پاسخ ایده CLنزدیکی نسبی 








ii

i

sd

d
CL 

ام باالتر iبه یک نزدیک باشد، اولویت گزینه  CLبین صفر و یک است. هر چه  CLمقدار 

های بندی گزینهاقلیدسی تا بهترین و بدترین و میزان نزدیکی و نیز اولویت ۀاست. فاصل

 شده است. بیان 19م،تلخ محالت شهر در جدول شماره 

 شهر نورآباد در شاخص تلفیقی  گان 13بندی محالت  رتبه .13جدول 

 ناحیۀ یک ناحیۀ دو ناحیۀ سه

 گزینه 1محلۀ  6محلۀ  9محلۀ  1محلۀ  1محلۀ  1محلۀ  6محلۀ  9محلۀ  1محلۀ  1محلۀ  6محلۀ  9محلۀ  1محلۀ 

1.1962 1.1639 1.1623 1.1926 1.1919 1.1911 1.1123 1.1619 1.1111 1.1931 1.1633 1.1116 1.1611 

id 
1.1613 1.1666 1.1611 1.1132 1.1611 1.1612 1.1131 1.1621 1.1116 1.1133 1.1692 1.1123 1.1619 

id 
1.933 1.191 1.131 1.911 1.923 1.113 1.266 1.113 1.623 1.963 1.113 1.631 1.133 CL 
 اولویت بندی 9 16 1 11 19 6 1 3 3 11 1 2 3

 .1936های تحلیلی تحقی ،  منبو: یافته

بندی آلترناتیوها بر اساس میزان های جدول باال رتبهبر اساس یافته CL میزان فوق

10  

iC 1این زمینه در نوسان است. در

iC دوم  محلۀ) باالترین رتبه ۀدهندنشان

0دو( و  ۀاز ناحی

iC (نیز نشان دهند ۀپنج  از ناحی محلۀ )کمترین رتبه است. به  ۀیک

عبارتی نوعی عدم تعادل بین محالت و نواحی م،تلخ شهر از نظر دسترسی به خدمات 

 متفاوت وجود دارد.

 

 یریگ جهینتبحث و 

عوامل با استفاده از روش تاپسیس حاکی بندی از پرسشنامه و سپس اولویت شده نتایج است،راج

به شهر نورآباد عامل اقتصادی  روستاییانمهاجرت  ۀکنند ترین عوامل تشدید مه  از آن است که

و اکثرا  جوانان جویای کار را از  روستاییانکه بیشتر  کمبود خدمات در مناط  روستایی استو 

با توجه به  آباد و مشاغل غیر رسمی کرده است.کرده و جذب شهر نورمناط  روستایی جدا 

یافتگی در وضعیت مطلوبی به  توسعه ۀمناط  روستایی شهرستان ممسنی از لحاظ درجکه  این

ین ی، پاهای گذشته به دلیل فشار جمعیتههبرند و در این میان مناط  روستایی در دسر نمی
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و کمبود امکانات و خدمات روستایی  زا، اشتغالبودن سطح درآمد، عدم وجود مراکز 

فرستی شدید روبه رو بوده، کمبود امکانات در سطح  خشکسالی چند سال گذشته با مهاجر

ها خود عاملی برای جذب این مهاجران به شهر نورآباد بوده است. با مهاجرت این  دهستان

ط  و محالت مرکزی شهر زمین و مسکن در منا ۀافراد به شهر و به علت باال بودن هزین

یک  ۀاین محالت عمدتا  در ناحی ؛کنندراد در محالت حاشیۀ شهر سکونت مینورآباد این اف

یعنی این مهاجران با توجه به مشکالتی که دارند از نواحی روستایی  ؛شهر نورآباد واقو است

 ینند. در مرحلۀبمشکالتی با ماهیتی جدید مواجه میخود را با  ،جدا شده و با سکونت در شهر

، گانۀ شهر نورآباد پرداخته شد 19 بندی میزان خدمات موجود در محالتدوم به بررسی و رتبه

تحلیل پراکنش فضایی کاربری خدمات در شهر نشانگر تفاوتی چشمگیری در سطح توزیو 

 خدمات و نشان از عدم ارتباط منطقی و هماهنگ بین محالت است. 

اختالفات فاحشی از نظر میزان برخورداری از امکانات بین نتایج حاکی از آن است که 

که محالت  شود. به طوری شهر نورآباد مشاهده می مهاجرنشین و سایر محالت محالت

از نظر سطح برخورداری در یک سطح دوم شهری  ۀیک و دو از ناحی محلۀمرکزی شهر یعنی 

یک شهر  ۀراهی از محالت ناحی وکه محالت اسکان عشایر و دقرار دارند، این در حالی است 

محروم از امکانات و خدمات شهری  ۀدر رد عمدتا  از محالت مهاجرپذیر شهرندنورآباد که 

دست آمده در ب،ش آموزشی شهر کمتر از ه ضریب تغییرات ب ۀقرار دارند. همچنین محاسب

و  9/1شتر از های توسعه بیو دیگر ب،ش 6/1های بهداشتی و فرهنگی بیشتر از و در ب،ش 6/1

. در ر ب،شهای مورد بررسی در نورآباد استنابرابری و عدم تعال د ۀ. که بازگوکننداست 1/1

 ،هابین محالت م،تلخ این شهر با توجه به عامل تمرکز جمعیت و دسترسیباید گفت نهایت 

سرانۀ کاربریِ خدماتی مطلوب نواحی  از نظر توزیو خدمات عدم تعادل وجود دارد. همچنین

لت در توزیو خدمات عدم توزیو متعادل و نبود عدا ، که این بیانگرتر استمهاجرنشین پایین

-تر شدن شکاف بین سطح توسعهبه عمی  های فضایی شهر بوده است کهعمومی در عرصه

این شود. محالت منجر می تریافتگی و برخورداری نواحی و ایجاد اختالف در سطوح پایین

شهری و روستایی  جامعۀمطالعه در پی شناخت و درک مشکالتی است که قشر مهاجر در دو 

و همچنین کمک به بهبود وضعیت  ها این گروهتحلیل وضعیت سکونتی  اند. با آن مواجه

به شهر و کمک به پایداری  روستاییانروستاها برای جلوگیری و کاهش روند مهاجرت 

ای را روستاییان در شهر مشکالت عدیدهنتایج نشان داد ی  است. از دیگر اهداف تحقاجتماعی 
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د امکانات و خدمات شهری در مقابل خود دارند و با وجود مهاجرت به شهر باز با کمبو

درست است که وضعیت زندگی این قشر در شهر بهتر از وضعیت زندگی در  .اند مواجه

برند و از لحاظ اقتصاد در سطح پایینی  یروستاهایشان است؛ اما باز از کمبود امکانات رنج م

شوند که خود معظلی برای شهر و  قرار دارند و بیشتر این افراد جذب مشاغل غیر رسمی می

ان روستایی و نقطه امید این شهر است که مقصد نهایی مهاجر شود.اقتصاد شهری محسوب می

و همچنین بهبود  ورآبادبه شهر ن روستاییان ۀرویبرای جلوگیری از مهاجرت بیهاست. آن

 شود: وضعیت محالت مهاجرنشین شهر راهکارهای زیر پیشنهاد می

عرضۀ خدمات بیشتر روستایی و ساماندهی به نقاط روستایی شهرستان به خصوص در ب،ش ماهور میالتی،  -1

 ای که بتواند از مهاجرت شدید روستاییان جلوگیری کرد.به گونه

گذاری در صنایو زودبازده و نیرو بر تا از اقتصادی نواحی روستایی شهرستان و سرمایههای شناخت پتانسیل -6

 رویۀ روستاییان جلوگیری شود.مهاجرت بی

 گذاری بیشتر در نواحی روستایی به منظور ایجاد اشتغال و پایداری جمعیت.سرمایه -9

 .ر با رعایت عدالت فضاییبندی عرضۀ خدمات فرهنگی، ورزشی و بهداشتی در محالت شهاولویت -1

 .ای در شهر نورآبادهای محله ها و خدمات برای رفو نابرابریبه کارگیری مکانیس  توزیو برابری کاربری -1

لزوم توجه به محالت مهاجرنشین در شهر نورآباد با توجه به علت مهاجرت روستاییان که بیشتر ضعخ  -2

 خدمات در سطح روستاست.

 

 منابع

هـای  (. نقـش و اثـرات انجمـن   1933الـه )  زاده، ولـی مصطفی؛ فیروزآبادی، سیداحمد؛ رسـتمعلی ازکیا، 

 .1، شماره 1، سال شناسی معاصر مجلۀ جامعهزادگاهی بر توسعۀ روستایی )روستای دربان(. 

سنجی توسعۀ گردشگری شهرستان ممسنی با تاکیـد بـر شـهر    امکان(. 1931فهلیانی، محمدرضا )امیری 

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز. نورآباد

در مهاجرت های روستایی شهرستان  مؤثرتحلیل عوامل  .(1932)جاللیان، حمید؛ محمدی یگانه، بهروز 

 .21، شماره های جغرافیایی فصلنامه پژوهش .1931تا 1911زنجان از سال 

 .دینو انتشارات: زرایش. خیتار گذرگاه دری ممسن .(1939)  حسن ،یانیفهل یبیحب

مطالعـه مـوردی:    ) اثر مهاجرت بر ساخت اجتماعی اقتصادی جوامو شـهری  .(1931)زکی، محمدعلی 

 .39-116، صص 6، شماره 6، سال فصلنامه مطالعات شهری. مقایسه شاهین شهر با خمینی شهر(

 . انتشارات سمت.مهاجرت(. 1931زنجانی، حبیب اهلل  )
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. رانیا یها سالمت استان ی توسعه یشاخص ها یسطح بند(. 1931) رعنا ،گلوشیخ بی ؛اصغر ،یضراب

 .193-163صص ، 16شماره ، 11سال  ،یرفاه اجتماع مجله

فصلنامه پژوهش  .شهری نسل جوان روستایی -پیامدهای مهاجرت روستا .(1933)سیانی، محمد قاسمی
 .، شماره دومجوانان، فرهنگ و جامعه

 تهران.  .سرشماری عمومی نفوس مسکن شهرستان ممسنی، شهر نورآباد(. 1931،1931مرکز آمار ایران )

 .1931، آمارنامه سال مرکز آمار ایران

 جلد اول، شیراز.  .د ممسنیبارآجامو شهر نوح طر(. 1933)ور امکومهندسین مشا

در  تحلیلی بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشینی .(1931)هتاب سروری، ز ؛وارثی، حمیدرضا

 .، شماره شش ایناحیه مجله جغرافیا و توسعۀایران. 
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