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 :چکیده

بر این اساس . پذیرد مهاجرت اغلب تصمیمی عقالنی است و با ارزیابی و مقایسۀ شرایط مبدأ و مقصد صورت می

. گیرد واحوال اقتصادی و اجتماعی قرار می شدت تحت تأثیر اوضاع ای است که بهتوان گفت مهاجرت پدیده می

مند  تری بهره ان، در مقایسه با سایر مناطق کشور، از شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسباینکه شهر تهر به باتوجه

های مختلف به ویژگی های اصلی جذب جمعیت تبدیل شده است، اما باتوجه است، این شهر به یکی از کانون

های این شهر  های شهر تهران، میزان جذب جمعیت مهاجر در هریک از محله اقتصادی مناطق و محله -اجتماعی

های شهر تهران  گرفته به محله های صورت در این راستا هدف ما در این پژوهش بررسی مهاجرت. متفاوت است

در این . اقتصادی، رفاهی و جمعیتی محله در جذب مهاجران بوده است -کنندگی وضعیت اجتماعی و میزان تعیین

ها با استفاده این داده. وزه آماری استفاده شده استدر سطح ح 0231های سرشماری از تحلیل ثانویه دادههش وپژ

نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان و . وتحلیل قرار گرفتند مورد تجزیه Spssو  Arc GISافزارهای  نرماز 

ازآن نتایج تحلیل دومتغیره پژوهش  پس. های شهر تهران متفاوت است الگوی جنسیتی مهاجرپذیری در محله

ر د .کردهای اجتماعی، اقتصادی و رفاهی محله و میزان مهاجرپذیری را تأیید  وجود رابطه معنادار میان ویژگی

درصد از واریانس میزان  46مدل نهایی تحلیل چند متغیره تحقیق، مجموع متغیرهای واردشده توانستند بیش از 

مالکیت مسکن، میزان تحصیالت نتایج حاکی از آن است که . های شهر تهران را تبیین کنندمهاجرپذیری محله

های شهر تهران بوده و نقش تأثیرگذاری در محلهدر های مهاجرپذیری  کننده ترین تعیین عالی، و قیمت مسکن مهم

 .اندهای مختلف این شهر داشتهجذب مهاجران به محله
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Abstract 

Migration is a rational decision and it is made based on the comparing of the origin 

and destination circumstances. In this respect this phenomenon affected extremely 

by economic and social conditions. Tehran has better economic and social 

conditions compared to other cities of Iran. Therefore, it has been one of the major 

population attraction hubs. However, rate of Immigrant population absorption 

differs in each district and more specifically each neighborhood, because of the 

variety of socio-economic features in each of them. In this regard, we aim to study 

the migrations to different neighborhoods of Tehran and investigate the impact level 

of socio-economic conditions in attracting the migrants. We have employed 

secondary analysis of the 2011-2012 census data at the statistical domain level 

which have been analyzed using arc GIS and Spss. Description results of the 

research showed that gender patterns and rates of immigration are different in each 

neighborhood. Afterward, two-variable analysis results confirmed a significant 

relationship between social, economic and welfare characteristics of the 

neighborhood and immigration rate. All variables in the Final model of multiple 

regression showed more than 64% of immigration variance in Tehran 

neighborhoods. Result showed that Housing ownership, housing price and 

educational degree are the most important determinants of immigration in 

neighborhoods and have effective role in the attraction of immigrants. 

 

Keywords: Migration, Immigration Rate, Spatial Inequality, Neighborhood 

Characteristics, Tehran. 
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 مقدمه و بیان مسئله

شهر تهران در طول چندین دهۀ گذشته به دالیل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از رشد 

انگیزۀ استفاده از امکانات بهتر، یکی از دالیل . و توسعۀ گسترده و پرشتاب برخوردار بوده است

خانوارها و افراد با آگاهی از . کند سمت تهران هدایت می بههایی است که افراد را و جاذبه

کنند و برای برخورداری و استفادۀ های موجود در شهر تهران، به این شهر مهاجرت میفرصت

های مختلف شهر تهران  بیشتر از تسهیالت اجتماعی، اقتصادی و رفاهی در مناطق و محله

-ی به رفاه نسبی برای همیشه در این شهر ماندگار میاین افراد عموماً با دستیاب. شوندساکن می

دادنِ  های بدون برنامه به شهر تهران، برهم زدن نسبت جنسی، ازدست از نتایج مهاجرت. شوند

ها، فرار مغزهای روستایی، افزایش مشاغل  سرمایۀ انسانی در روستاها و سایر شهرستان

نظم  وسعه و گسترش کالبدی و فضایی بیها در تهران، ت غیررسمی، افزایش فساد و ناهنجاری

ای مسائل عمدههمچنین . توان اشاره کردای می های حاشیه این شهر و تمرکز جمعیت در محله

های کوچک، امکانات ناکافی آب و برق، کمبود مانند باال رفتن شمار بیکاران شهری، خانه

از روی آوردن مهاجران به توان ناشی وآمد و کاهش کیفیت زندگی شهری را می امکانات رفت

ای  عنوان مسئله ها به مهاجرت همواره از سوی دولتبه . شهرهای بزرگی همچون تهران دانست

دهی و کاهش مشکالت  عنوان عامل اساسی سامان پیچیده نگریسته شده است و این پدیده را به

را شکل مهاجرت هرچند ساختار اجتماعی و جمعیتی واحدهای همسایگی . دانندشهری می

فضایی موجود شهر مشروط  -دهد، اما خود نیز توسط ساختار اجتماعی داده و تغییر می

تهران  های مختلف شهر بر این اساس موضوع تحرک در محله(. 070: 0،0311نکسو)شود  می

 نیازمند آن فضایی -ناپذیر علت و معلولی بین مهاجرت و ساختار اجتماعی دلیل رابطه اجتناب به

 . رسی استتوجه و بر

های  مالحظه در ویژگی های قابلِ محله با تفاوت 276دارای  0231شهر تهران در سال 

ِدیگر هریک از این  ازطرف. اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، رفاهی و وضعیت مسکن بوده است

باوجود . اند ها، تعداد متفاوتی از مهاجران واردشده به شهر تهران را در خود جای دادهمحله

ها هایی که درباره مهاجرت و شهرنشینی وجود دارد، تفاوت بسیاری از مطالعات و بررسیاین، 

که  اند، درحالیآن است را نادیده گرفته« بُعد فضایی»تری از در سطوح خرد که نمایانگر دقیق

رو، بدون توجه به جنبۀ  ازاین(. 31: 0231، 3موکرجی)مهاجرت اساساً رفتاری فضایی است 
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گرفته کمتر  های صورت ریزی رت و بر اساس شناخت ناکافی حاصل از آن، برنامهفضایی مهاج

-تر این پدیده، الزم است که آن را در بستر فضاییلذا برای فهم جامع. مؤثر واقع خواهند شد

های دفع و جذب  ها، ویژگی جاییهای غالب جابه بررسی و شناخت جریان. اش تحلیل کرد

ریزان شهری بینی الگوهای این تحرکات، مدیران و برنامهیت پیشهای و درنها مناطق و محله

منظور کنترل و هدایت مهاجرت و پیامدهای  های مناسبی را به سازد تا سیاست تهران را قادر می

 .آن اتخاذ کنند

کنندۀ آن ای مهاجرپذیری و عوامل تعیین های محلهاهداف پژوهش حاضر شناخت تفاوت

های شهر تهران به چه  مهاجرپذیری محلهکه سؤاالت این ر قالب در شهر تهران است که د

 های شهر تهران، چگونه است؟ اجتماعی و جمعیتی محله-وضعیت اقتصادی صورت است؟

 اند؟ های شهر تهران کدام در محله اجتماعی و جمعیتی مهاجرپذیری-اقتصادی  های  کنندهتعیین

 

 مبانی نظری

ساحتی به رویکردی  نگاه به پدیدۀ مهاجرت از نگاهی تکهای گذشته، اکنون  برخالف دهه

های مختلف علمی و دانشگاهی در تعامل با یکدیگر به ای تبدیل شده است و رشته رشته بین

الگوها و روندهای مهاجرتی بیانگر این واقعیت هستند که تنها با . پردازند مطالعۀ این پدیده می

در یک . خوبی تبیین کرد توان این پدیده را بهتأکید بر یک رشته یا یک سطح تحلیل نمی

های  های مهاجرتی و نظریه های این پژوهش را در دو دسته نظریه توان نظریه بندی می تقسیم

 .بندی کرد شهری تقسیم

 مهاجرتی های نظریه

در . گیری برای مهاجرت تمرکز دارد های خرد مهاجرتی بر رفتار افراد و فرایند تصمیم مدل

های کالن به مباحث فضایی مهاجرت یعنی مکان یا واحد جغرافیایی همچون  دلمقابل، م

پردازند و به دنبال این پرسش هستند که افراد مهاجر از چه مناطقی  کشور، منطقه و شهر می

عنوان عاملی  ای به های منطقه های کالن تفاوت در مدل. شوند خارج و به چه مناطقی وارد می

 . کند د برای مهاجرت از یک مکان و جذب مکان دیگر عمل میمهم برای فشار بر افرا
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 نظریه جاذبه و دافعه

در . اورت لی بر نظریه جاذبه و دافعه تأکید کرده و آن را منشأ بروز مهاجرت دانسته است

نظریۀ وی چنین فرض شده است که هر یک از مناطق مبدأ و مقصد دارای عوامل مثبت 

عوامل جاذبه، ماندگاری جمعیت و جذب مهاجر از . هستند( دافعه)و عوامل منفی ( جاذبه)

در مقابل، عوامل دافعه، ترک ساکنان به مناطق دیگر را به . شوندمناطق دیگر را موجب می

 (. 013: 0274طاهری، )همراه خواهند داشت 

 ای نظریه شبكه

تند بر پیوندهای بین افراد هس  های مهاجرتی مشتملپردازان این دیدگاه، شبکهبه اعتقاد نظریه

که مهاجران قبلی و غیر مهاجران را در مناطق مبدأ و مقصد ازطریقِ پیوندهای خویشاوندی، 

های مذبور درون شبکه. سازددوستی و یا خاستگاه اجتماعی مشترک به هم مرتبط می

کاهش ها، خطرات ناشی از مهاجرت را های مهاجرتی رو به افزایش است، زیرا هزینه حرکت

گونه  های حاصل از ایندرواقع، ارتباطات و تماس. دهدداده و منافع حاصل از آن را افزایش می

وسیلۀ آن به موقعیت شغلی بهتری  آید که افراد بهها نوعی سرمایۀ اجتماعی به شمار میشبکه

 (.63: 0211حسینی،)یابند دست می

 های شهری نظریه

 1شناسی انسانی رویكرد بوم

عنوان نتیجۀ یک فرایند قطعی طبیعی و بر اساس انتخاب منطقی  یدگاه تغییرات محله بهدر این د

، (0331) 2، رابرت پارک(0331) 3افرادی چون ارنست برگس. شود اقتصادی در نظر گرفته می

آنان . اند پردازان این رویکرد بوده از نظریه( 0322)1و هومر هویت( 0331) 6رودریک مکنزی

. ها هستند ترین محله دلیل دسترسی بهتر باارزش های مرکزی شهرها، به محلهمعتقد بودند که 

وکار صنعتی که در این مناطق وجود دارد،  دلیل وضعیت رقابتی، تجارت و کسب همچنین به

فرض این رویکرد بر این است که . ها را به مرکز اشتغال در شهرها تبدیل کرده است آن

. دهند که در نزدیکی محل کار خود اقامت داشته باشنددرآمد ترجیح می های کم خانواده
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های  دهند که در نزدیکی محیط طبیعی و به دور از شلوغی که افراد توانگر ترجیح می درحالی

 (.4: 3111و همکاران، 0بکووفن)مرکز شهر زندگی کنند 

 2اجاره -نظریه پیشنهاد

های سکونتی، ویلیام آلونسو  محلهوتحلیل اقتصادی  در ارتباط با کار برگس و بر اساس تجزیه

های اصلی که در این نظریه موردِتوجه  ویژگی. اجاره را مطرح کرد -نظریۀ پیشنهاد( 0373)2

کننده به دنبال تعادل  این نظریه، یک مصرف بر اساس. است« نزدیکی و هزینه»: اند قرار گرفته

های ازآنجاکه خانواده. استهای مسکونی  وآمد در برابر استفاده از هزینه های رفت هزینه

های سمت زندگی در مکان ها به کنند، آن درآمد از زمین و مسکن با مساحت کم استفاده می کم

درنهایت . های مرکزی باال است بنابراین تراکم جمعیت در محله. کنندمرکزی گرایش پیدا می

های فردی گیری ز تصمیمتوان بیان کرد که انتخاب محلۀ زندگی متأثر ابر اساس این نظریه می

 .صرفه است به مقرون

 

 ها و ارائه مدل تحقیق  بندی نظریهجمع

دهد که  های مقصد، ما را به این سمت سوق میکنندگی ویژگی انتخابی بودن مهاجرت و تعیین

نکتۀ . توانند نقش مؤثری در جذب مهاجران داشته باشندهای شهر تهران میهای محلهویژگی

های مهاجرت است که  ها و ریسک داشتن ارتباط با مهاجران قبلی برای کاهش هزینهمهم دیگر، 

الگویی از  های ذکرشده در حوزه شهری، به نظریه باتوجه. ای به آن اشاره شد در نظریه شبکه

انتظار است که بر اساس آن مردم از طبقات پایین و  های شهری مورد  سکونت در محله

ها  شهرها گرایش دارند چراکه این مناطق به محل کار آن متوسط، به زندگی در مرکز

در مقابل، افراد از طبقات باالتر به . پردازندوآمد کمتری میهای رفت ها هزینه ترند و آن نزدیک

  زندگی در مناطق دورتر از مرکز شهرها تمایل دارند چراکه این مناطق دارای آلودگی و شلوغی

های شهری با طبقات اجتماعی ارتباط  و سکونت در محله در این رویکرد فضا. کمتری است

 .کندپیدا می
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 مدل نظری تحقیق. 1مدل 
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 پیشینه تحقیق

ای  های مهاجرت درون منطقه مدل»های جاذبه در مقاله خود تحت عنوان  از مدل( 3111) 0فان

های اجتماعی  ای و نقش شبکه های منطقه تفاوتدر مطالعۀ وی به . استفاده کرده است« چین

یکی دیگر از مطالعاتی که درزمینۀ . عنوان عوامل مؤثر بر مهاجرت پرداخته شده است به

است که در آن ( 3103) 3دنیال بونا مهاجرت و بر اساس مدل جاذبه صورت گرفته است، مقالـه

عنوان  میزان مهاجرپذیری به در این پژوهش،. های داخلی رومانی بررسی شده است مهاجرت

التحصیالن اشتغال و بیکاری، مالکیت مسکن، میزان فارغ متغیر وابسته و متغیرهای میزان

عنوان متغیرهای مستقل در  دانشگاهی، امکانات رفاهی، تراکم جمعیت و میزان جرم و جنایت به

مؤثر بر مهاجرت به  در تحقیقی به دنبال تعیین عوامل( 0211)حمدی و فتحی . نظر گرفته شد

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در مبدأ و مقصد را شهر تهران، مؤلفه کالن

فرض اصلی این تحقیق بر اساس مدل ترکیبی اورت لی و تودارو این . موردِبررسی قرار دادند

ار بود که هرکدام از این عوامل در مبدأ و مقصد، در گسترش مهاجرت به شهر تهران تأثیرگذ

های ذکرشده،  های تحقیق، از میان مؤلفه بر اساس ارزیابی حاصل از نتایج آزمون فرضیه. هستند

عوامل اقتصادی شهر تهران رتبۀ اول، عوامل اقتصادی مبدأ در رتبۀ دوم و عوامل سیاسی شهر 

گری مطالعۀ دی. تهران در جایگاه انتهایی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت به شهر تهران قرارگرفتند

                                                           
1 Fan 
2 Daniela Bunea 
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این محقق دریافت که در رابطه با . انجام شده است( 3112) 0ام اگاوا نیز توسط محقق ژاپنی بنه

 ،برای نمونه. اند تدریج عواملی غیراقتصادی اهمیت یافته های آن، به کنندهمهاجرت و تعیین

ای در مهاجرت درون استانی در دهۀ  کننده صورت عامل تعیین قابلیت دسترسی به مسکن به

. منزلۀ دلیلی برای مهاجرت در بین جوانان اهمیت پیدا کرد آموزش نیز به. بود  تبدیل شده 0311

 . توجه بوده است های غیرکشاورزی شهری نیز قابلِ همچنین عوامل جاذبه بخش

های تهران، تمایل به مهاجرت دانشجویان غیرتهرانی دانشگاه( 0211)قاسمی اردهایی 

ازلحاظ تمایل به مهاجرت به تهران، دانشجویان تمایل . شیراز و مازندران را مقایسه کرده است

-مهم. یافتپایینی را نشان دادند، ولی این تمایل در صورت فراهم بودن امکانات افزایش می

تمایل به مهاجرت به تهران، اشتغال، امکانات رفاهی و ترین عوامل جاذبه تأثیرگذار در 

های مهاجرت به تهران دومین متغیر میزان هزینه. بهداشتی و امکان ادامه تحصیل بودند

میزان تمایل به مهاجرت، با افزایش سطح . تأثیرگذار بر میزان تمایل به مهاجرت بوده است

اقتصادی باال سطح  -با پایگاه اجتماعی دانشجویان. یافتشبکه مهاجرتی دانشجو افزایش می

 .شبکه مهاجرتی بیشتری را در تهران دارا بودند

انجام گرفت نشان داده شد که در شهرهای ( 3117) 3ای که توسط آلبرت سیز در مطالعه

مهاجرت، تقاضای مسکن در مناطق . آمریکا بین اقتصاد محلی و مهاجرپذیری رابطه وجود دارد

تواند یک رابطۀ  دهد و رابطه بین مهاجرپذیری و اجاره مسکن می قرار می مقصد را تحت تأثیر

کنندۀ در پژوهشی در مورد عوامل تعیین( 3102)و همکارانش  2راجواستفان جی. علّی باشد

های انگلستان نشان دادند اجاره مسکن، بیکاری و مساحت مسکن  مهاجرت خانوادگی در محله

 .در سطوح مختلف مهاجرت در سراسر کشور دارد ها نقش مهمی در هرکدام از محله

 

 های تحقیق فرضیه

های شهر تهران است و در این  این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرپذیری محله

 .شود های زیر پرداخته می راستا به بررسی فرضیه

یری رابطه رسد بین نسبت باالی مهاجران طول عمر در محله، با میزان مهاجرپذ به نظر می .0

 .معناداری وجود دارد

                                                           
1 Ogawa 
2 Albert saiz 
3 Stephen Jivraj 
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رسد بین وضعیت آموزشی در محله، و میزان مهاجرپذیری محله رابطه معناداری  به نظر می .3

 .وجود دارد

رسد بین وضعیت اقتصادی در محله و میزان مهاجرپذیری محله رابطه معناداری  به نظر می  .2

 .وجود دارد

مهاجرپذیری محله رابطه معناداری رسد بین وضعیت مسکن در محله و میزان  به نظر می .6

 .وجود دارد وجود دارد

 .رسد بین وضعیت رفاهی محله و میزان مهاجرپذیری رابطه معناداری وجود دارد به نظر می .1

 

 روش تحقیق

برای  0231های سرشماری  پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای تحلیل ثانویه داده

افزار  های آماری با استفاده از نرمهای این حوزهداده. حوزه آماری  شهر تهران است 4111

Arc GIS متغیر وابسته در این . اندشهر تهران تبدیل شده( محله 276)ای های محلهبه داده

های مستقل  و متغیر 0211-31های  سالهای شهر تهران طی  پژوهش میزان مهاجرپذیری محله

 0231های شهر تهران در سال سکن محلهآموزشی، رفاهی و م اقتصادی، جمعیتی، وضعیت

تحلیل روابط بین متغیرها در سطوح دومتغیره و چندمتغیره با استفاده از . باشند می( 0جدول )

 SPSSافزار  های آماری نظیر همبستگی و رگرسیون خطی در محیط نرمها و آزمونشاخص

ه میزان مهاجرپذیری محله و متغیر وابست  واحد تحلیل در این پژوهش، محله. گیردانجام می

 .است

در هر سرشماری، آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن، : مهاجران واردشده 

که معموالً ده یا )که طی فاصله بین دو سرشماری متوالی ( جمعی دسته)ای  گروهی و مؤسسه

اجران واردشده عنوان مه اند به به شهر یا آبادی وارد شده و در آن اقامت گزیده( پنج سال است

 (.01:0231مرکز آمار ایران،)اند  طی دوره موردِنظر شناخته شده

عبارت است از نسبت همۀ افرادی که طی دوره زمانی مشخص به : میزان مهاجرپذیری

 .شوند به تعداد کل جمعیت آن منطقه در میانه همان دوره زمانی ای خاص وارد می منطقه

 : زیر استفاده شده است  ها از فرمولان مهاجرپذیری محلهمنظور سنجش و عملیاتی کردن میز به

میزان مهاجرپذیری محله  
تعداد کل مهاجران وارد شده به محله مورد نظر طی دوره         

جمعیت میان دوره محله مورد نظر 
 011  
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 ها دهنده آنهای تشكیل های مستقل و مؤلفه متغیر. 1جدول 

 مؤلفه متغیر مستقل

 جمعیتی
از کل ( ها غیر از شهر تهران است سهم جمعیت افرادی که محل تولد آن)نسبت جمعیت مهاجر طول عمر

 جمعیت محله

 میزان باسوادی زنان، نسبت جمعیت با تحصیالت عالی وضعیت آموزشی

 باال مشاغل ردهمیزان فعالیت اقتصادی مردان، میزان فعالیت اقتصادی زنان، نسبت شاغلین دارای  وضعیت اقتصادی

 متر 011های مسکونی با مساحت بیش از های مسکونی ملکی، نسبت واحدنسبت واحد وضعیت مسکن

 نسبت خانوارهای دارای رایانه، نسبت خانوارهای دارای خودروی سبک، متوسط قیمت مسکن وضعیت رفاهی

 

 های پژوهش یافته

 های شهر تهران  میزان مهاجرپذیری در محله

شود  چنانچه مشاهده می. دهد های شهر تهران را نشان می میزان مهاجرپذیری محله 0نقشۀ 

. های واقع در مناطق مرکزی شهر تهران است بیشترین میزان مهاجرپذیری مربوط به محله

کمترین . نسبتاً باالی مهاجرپذیری دارند  های نیمۀ شمالی و شمال غربی میزان ازآن محله پس

 .های واقع در نیمۀ شرقی و جنوبی شهر تهران است مربوط به محله میزان مهاجرپذیری نیز
 1911-30های شهر تهران طی  میزان مهاجرپذیری محله. 1نقشه 

 
 های محققبر اساس یافته: منبع

 

به ازای هر هزار  331تهران با میزان مهاجرپذیری  4واقع در منطقه  محله میدان ولیعصر

ازآن محلۀ کوهسار در  پس. های شهر تهران است نفر، مهاجرپذیرترین محله در میان محله

های مهاجرپذیر شهر  در هزار، در رتبه دوم محله 311تهران با میزان مهاجرپذیری  3منطقه 

ترتیب در مرتبۀ سوم، چهارم  آباد و فردوسی نیز به له، بهجتهای پارک ال محله. تهران قرار دارد
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شهرداری تهران، با میزان  31آباد واقع در منطقه  محله ولی در مقابل .و پنجم قرار دارند

. های شهر تهران را دارد ترین میزان مهاجرپذیری در بین محله در هزار پایین 0.7مهاجرپذیری 

حافظ   محله. ها قرار دارددر هزار، در رتبۀ دوم کمترین 1.1ری آباد نیز با میزان مهاجرپذی عبدل

های با  در مرتبۀ سوم، شهرک دانشگاه تهران در مرتبۀ چهارم و محلۀ کوثر در مرتبۀ پنجم محله

 . ترین میزان مهاجرپذیری قرار دارند پایین

 

 های شهر تهران الگوی جنسیتی مهاجرپذیری در محله

نسبت جنسی . دهد های شهر تهران را نشان می ان در محلهنسبت جنسی مهاجر 3نقشۀ 

ترین نسبت جنسی  پایین. متغیر است 761تا  34های شهر تهران، از  مهاجران واردشده به محله

سهروردی با -صبا ، باغ 61.1، ایرانشهر با 33جنوبی با  نو  آباد خانی، 37های ونک با  به محله

ِدیگر  عبارت به. تعلق دارد 41.4و میدان جهاد با  41.2 ، فاطمی با 17.6، کاووسیه با  63.7

ها  باشند و مهاجرین زن بیشتر در این محلههای ذکرشده دارای الگوی مهاجرت زنانه می محله

 . اند ساکن شده
1911-30های شهر تهران طی  در محلهنسبت جنسی مهاجران : 2نقشه 

 
 های محققبر اساس یافته: منبع

 

،  611آباد با ، اسماعیل 173.2، زنجان با  767.3های اراج با نسبت جنسی  محلهدر مقابل 

و فرودگاه با  203.3، شمشیری با  271.1آباد با  ، بهجت 234.4حشمت الدوله با -جمالزاده

ها دارای  دیگر این محله عبارتِ به. از باالترین نسبت جنسی مهاجران برخوردار هستند 313.1

ها باالتر از مهاجرین  اند و تعداد مردان مهاجر واردشده به این محلهجرت بودهالگوی مردانۀ مها
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های مرکزی شهر تهران بیشتر بوده  سکونت مردان مهاجر در محله .واردشده زن بوده است

های مرکزی، در نیمۀ شمالی شهر تهران  بر سکونت در محله در مقابل، زنان مهاجر عالوه. است

فردی یا )های الزم به ذکر است که  این وضعیت تا حدودی به نوع مهاجرت. اند نیز ساکن شده

 .بستگی دارد( خانوادگی

 

 های شهر تهران وضعیت اقتصادی محله

های میزان شاخصهای شهر تهران ازلحاظ وضعیت اقتصادی از  بندی محله منظور رتبه به

باال  عیت شاغل در مشاغل ردهفعالیت اقتصادی مردان، میزان فعالیت اقتصادی زنان و نسبت جم

لحاظ برخورداری از  های شهر تهران ازبا استفاده از مدل تاپسیس محله. استفاده شده است

  .اند بندی شدهسطح رتبه 1وضعیت اقتصادی، در 

های مرکزی، نیمۀ شمالی و شمال شرقی شهر  شود محله مشاهده می 2چنانچه در نقشۀ 

های جنوبی  محله. ها ازلحاظ وضعیت اقتصادی هستند محلهترتیب برخوردارترین  تهران، به

های غربی شهر تهران، ازلحاظ وضعیت محله. ترین سطوح قرار دارند شهر تهران نیز در پایین

های این منطقه در سطوح مختلف  چراکه محله. توجهی دارند اقتصادی و اشتغال شرایط قابلِ

ها  لگوی یکسان و مشابهی در بین این محلهبرخورداری از وضعیت اقتصادی قرار دارند و ا

 . شوددیده نمی
 1930های شهر تهران برحسب وضعیت اقتصادی، توزیع محله. 9نقشه 

 
 های محققبر اساس یافته: منبع
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 های شهر تهران وضعیت آموزشی محله

های  لحاظ برخورداری از وضعیت آموزشی، از شاخص های شهر تهران به بندی محله برای سطح

با . میزان باسوادی مردان، میزان باسوادی زنان و نسبت جمعیت با تحصیالت عالی استفاده شد

 1های شهر تهران ازلحاظ برخورداری از وضعیت آموزشی، در  استفاده از مدل تاپسیس محله

 . اندبندی شدهسطح رتبه

که  طوری به. ندک های شمالی و جنوبی تهران را تأیید می تفاوت فضایی در بین محله 6نقشۀ 

های جنوبی  ترین سطوح مربوط به محله های شمالی و پایین باالترین سطوح مربوط به محله

غالباً در )الیه شرق و غرب شهر تهران با وضعیت متفاوتی مناطق در منتهی. شهر تهران است

 .رو هستند روبه( سطوح متوسط
 1930،تهران برحسب وضعیت آموزشی شهرهای  توزیع محله. 1نقشه 

 
 های محققبر اساس یافته: منبع

 

 های شهر تهران وضعیت رفاهی محله

هایی چون نسبت خانوارهای دارای  های شهر تهران با استفاده از شاخص وضعیت رفاهی محله

رایانه، نسبت خانوارهای دارای خودروی سبک و متوسط قیمت مسکن در محله، موردِبررسی 

های شهر تهران ازلحاظ برخورداری از  مدل تاپسیس محله با استفاده از .قرار گرفته است

طورکه نشان داده شده است، نابرابری  همان. اندبندی شدهسطح رتبه 1وضعیت رفاهی، در 
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فضایی ازلحاظ برخورداری از وضعیت رفاهی در بین نیمۀ شمالی و جنوبی شهر تهران بسیار 

نیمۀ جنوبی شهر در بدترین وضعیت نیمۀ شمالی شهر در بهترین وضعیت و . چشمگیر است

 .قرار دارد
 1930های شهر تهران برحسب وضعیت رفاهی، توزیع محله. 1نقشه 

 
های محققبر اساس یافته: منبع  

 

 های شهر تهران وضعیت مسكن در محله

های مسکونی با مالکیت مسکن، نسبت واحد)های شهر تهران ازنظر شاخص مسکن  محله

شدت نابرابری فضایی بین . اند بندی شدهسطح متفاوت تقسیم 1در  ،(متر011مساحت بیش از 

نشان داده  4چنانچه در نقشه . های شهر تهران ازنظر برخورداری از مسکن، زیاد است محله

های ازآن، محله پس. های برخوردار در نیمۀ شمالی شهر تهران قرار دارند شده است محله

های شرقی و جنوبی شهر تهران در  اکثر محله. ر هستندمرکزی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردا

 . سطوح پایین برخورداری از وضعیت مسکن مناسب قرار دارند
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 1930های شهر تهران برحسب برخورداری از مسكن مناسب، توزیع محله: 6نقشه 

 
 های محققبر اساس یافته: منبع

 

 های شهر تهرانمهاجرپذیری و وضعیت محله

های شهر تهران با میزان های مختلف محلهشود تا رابطه بین وضعیتسعی می در این قسمت

داری بین سؤال اصلی این است که آیا روابط معنی. مهاجرپذیری موردِبررسی قرار گیرد

منظور بررسی روابط  به. های شهر تهران وجود داردمهاجرپذیری و وضعیت خاص محله

شود  چنانچه مشاهده می(. 3جدول )فاده شده است دومتغیره از ضریب همبستگی پیرسون است

داری بین نسبت جمعیت مهاجران طول عمر در محله و میزان مهاجرپذیری  رابطۀ مثبت و معنی

دهندۀ نقش تأثیرگذار مهاجران قدیمی در مهاجرت افراد جدید به  این رابطه نشان. وجود دارد

حصیالت عالی با میزان مهاجرپذیری همبستگی قوی میان نسبت جمعیت با ت. شهر تهران است

طور  چنین مهاجرانی یا به. دهندۀ وضعیت مهاجران واردشده باشد تواند انعکاس در محله می

نسبی از سواد و آموزش برخوردار بوده و به دنبال دستیابی به تحصیالت عالی به شهر و 

با تحصیالت عالی بوده  اند و یا مهاجرانی انتخابی وهای مشخصی از تهران مهاجرت کرده محله

اند که ساکنین آن ازلحاظ سطح تحصیالت عالی در  هایی بوده که به دنبال سکونت در محله

 .اندتراز آنان بوده شرایط مطلوبی قرار داشته و هم
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 ها با میزان مهاجرپذیریهای مختلف محله نتایج ضریب همبستگی رابطه ویژگی. 2جدول 

 داری سطح معنی همبستگی پیرسونضریب  های محلهویژگی

 1.110 1.64 نسبت جمعیت مهاجر طول عمر

 1.110 1.03 میزان باسوادی

 1.110 1.40 نسبت جمعیت با تحصیالت عالی

 1.110- 1.234 میزان فعالیت اقتصادی مردان

 1.110 1.323 میزان فعالیت اقتصادی زنان

 1.110 1.320 باال نسبت جمعیت شاغل در مشاغل رده

 1.110- 1.32 های دارای مسکن ملکی نسبت خانوار

 1.110 1.36 متر 011نسبت واحدهای مسکونی بیش از 

 1.111 1.06 های دارای خودروی سبک نسبت خانوار

 1.110 1.03 های دارای رایانه نسبت خانوار

 1.110 1.32 متوسط قیمت مسکن

 

های شهر تهران، میزان  مردان در محلهبا افزایش میزان فعالیت و مشارکت اقتصادی 

ها تواند تاحدی ناشی از تفاوت اقتصادی و اجتماعی محلهاین می. یابد مهاجرپذیری کاهش می

های جنوبی شهر کمتر از مثالً میزان مهاجرپذیری در محله. و گزینشی بودن مهاجران باشد

های شروع به کار در محله که احتماالً سن های شمالی است، درحالیمقدار مشابه در محله

و سن )ورود مهاجران با تحصیالت باالتر . تر استپایین( علت تحصیالت کمتربه)جنوبی 

. تواند موجب تقویت چنین اثرگذاری باشدهای شمالی نیز میبه محله( شروع به کار باالتر

میزان . ی دارندهای مربوط به فعالیت و اشتغال رابطۀ مثبتی با میزان مهاجرپذیردیگر متغیر

های شهر تهران به یک  باال در محله فعالیت اقتصادی زنان و نسبت شاغلین در مشاغل رده

اقتصادی مناسب -توان جایگاه اجتماعی اندازه با میزان مهاجرپذیری در ارتباط است که می

مهاجران و اهمیت اشتغال برای زنان مهاجر و نقش آنان در انتخاب محل سکونت را از آن 

های شهر تهران با میزان مهاجرپذیری، رابطۀ نحوه مالکیت مسکن در محله .ستنباط کردا

های مسکونی ملکی آنان زیاد هایی که نسبت واحد به تعبیر دیگر محله. معکوس و معنادار است

تواند طبیعی و به اقتضای  این رابطه می. اندبوده است، تأثیر معکوسی بر جذب مهاجران داشته

بسیاری از مهاجران به شهر تهران یا . اقتصادی و خانوادگی مهاجران باشد-تماعیشرایط اج

دلیل عدم آشنایی کامل با شهر و محله اقدام به خرید  فاقد قدرت خرید مسکن بوده و یا به

مدت و  ازطرفی ممکن است برخی مهاجران واردشده قصد اقامت طوالنی. اند مسکن نکرده

 .اند ه، لذا در مسکن استیجاری اسکان پیدا کردهدائمی در این شهر را نداشت
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های شهر تهران، متر در محله 011های مسکونی با مساحت بیش از به موازات افزایش در واحد

هرچند شدت رابطه بین این دو . میزان مهاجرپذیری نیز با شدت متوسطی افزایش یافته است

های  میزان مهاجرپذیری و مساحت واحدتأملی بین  متغیر زیاد نیست اما رابطۀ مثبت و قابل

توانی نبوده  رسد که مهاجران واردشده، افراد کم بنابراین به نظر می. مسکونی محله برقرار است

های مسکونی با مساحت نسبتاً باال و باال سوق پیدا  هایی با واحد سمت اقامت در محله و به

. رابطۀ مثبت و معناداری وجود داردبین وضعیت رفاهی محله و میزان مهاجرپذیری  .اند کرده

عبارتی به  به. دهندهای موجود در تحلیل این رابطۀ مثبت و معنادار را نشان میهریک از متغیر

های شهر تهران توانسته است عاملی در جذب رسد وضعیت رفاهی مطلوب در محلهنظر می

زندگی خود و سکونت در ها باشد و مهاجران به دنبال بهبود شرایط  مهاجران به این محله

 .اند هایی با شرایط مطلوب و برخوردار بوده محله

های  طورکه در اهداف تحقیق مطرح شد این مقاله به دنبال بررسی تأثیر ویژگی همان

جمعیتی، آموزشی، اقتصادی، وضعیت مسکن و وضعیت رفاهی محله بر میزان مهاجرپذیری 

های محله بر میزان مهاجرپذیری  ره وجود تأثیر ویژگیاینکه نتایج تحلیل دومتغی به باتوجه. است

زمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  آن را تأیید کرده است، در این بخش تأثیرگذاری هم

 . گیردبا استفاده از تحلیل چندمتغیره موردِبررسی قرار می( میزان مهاجرپذیری محله)

مستقل بر میزان مهاجرپذیری را  هایتأثیر متغیر (Beta) ضرایب رگرسیونی 2جدول 

-، متغیر(نسبت مهاجران طول عمر)ترتیب ویژگی جمعیتی  در مدل رگرسیونی به. دهدنشان می

 . اندهای مربوط به وضعیت آموزشی، اقتصادی، مسکن و وضعیت رفاهی محله وارد شده
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 ها بر میزان مهاجرپذیریمحلههای منتخب  تأثیر ویژگیدهنده نشان رگرسیون چندمتغیره ضرایب . 9جدول 

 1مدل  1مدل  9مدل  2مدل  1مدل  متغیر محله ویژگی

 1.333** 1.332** 1.342** 1.22** 1.644** نسبت جمعیت مهاجران طول عمر جمعیتی

 آموزشی
 1.261** 1.212** 1.230**  1.226** _ میزان باسوادی 

 1.317** 1.364** 1.334** 1.113** _ نسبت جمعیت با تحصیالت عالی

 اقتصادی

 -1.013** -1.333** -1.321* _ _ میزان فعالیت مردان

 1.034** 1.203** 1.330** _ _ میزان فعالیت زنان

 1.363** 1.641** 1.341** _ _ باال نسبت مشاغل رده

 مسکن
 -1.332** -1.313** _ _ _ نسبت خانوارهای دارای مسکن ملکی

 1.216** 1.310** _ _ _ متر 011بیش از نسبت واحدهای مسکونی 

 رفاهی

 -1.063* _ _ _ _ نسبت خانوارهای دارای خودروی سبک

 -1.331* _ _ _ _ نسبت خانوارهای دارای رایانه

 1.631**-  _ _ _ (در مترمربع)متوسط قیمت مسکن 

 1.644 1.742 1.710 1.732 1.110 (R)ضریب همبستگی جمعی 

 01211 01119 01603 01623 01611 (R2)ضریب تعیین 
  1.11و  1.10معناداری بین  *          1.10معناداری کمتر از  **

 

یعنی نسبت مهاجران طول عمر  0شود که مدل  مالحظه می 2به جدول شماره  باتوجه

های تهران را تبیین کرده  درصد از واریانس میزان مهاجرپذیری در محله 33تنهایی حدود  به

. افزایش یافت درصد 11های آموزشی، قدرت تبیین مدل به  و با ورود ویژگی 3مدل  در. است

های آموزشی، بیشترین اثرگذاری مربوط به نسبت جمعیت با تحصیالت عالی در  از میان متغیر

این در حالی است که از میزان اثرگذاری نسبت جمعیت مهاجران طول عمر . محله بوده است

درصد  41های اقتصادی قدرت تبیین مدل به رقم  با ورود ویژگی 2 در مدل. کاسته شده است

های اقتصادی به مدل، نسبت جمعیت با تحصیالت عالی  پس از ورود متغیر. افزایش یافت

های اقتصادی تقریباً  قدرت تأثیرگذاری متغیر. همچنان بیشترین اثرگذاری را در مدل دارد

. ان رابطۀ معکوسی با متغیر وابسته مدل داشته استیکسان بوده است و تنها میزان فعالیت مرد

در این . درصد افزایش یافت 43با اضافه شدن وضعیت مسکن قدرت تبیین مدل به  6در مدل 

استثنای میزان فعالیت اقتصادی  های جمعیتی و آموزشی کاسته و به مدل از اثرگذاری متغیر

در این مدل، مالکیت . اند همراه بوده های اقتصادی با افزایش اثرگذاری مردان، سایر متغیر

ای معکوس با میزان مهاجرپذیری  ترین عامل تأثیرگذار بوده است که رابطه مسکن قوی

 . های تهران داشته است محله

درصد از  46توانستند بیش از ( 1)در کل، مجموع متغیرهای واردشده در مدل نهایی 

های مربوط به وضعیت رفاهی  واریانس میزان مهاجرپذیری را تبیین کنند، هرچند از میان متغیر
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های میزان فعالیت مردان و مالکیت  متغیر. تری داشته است محله، تنها قیمت مسکن تأثیر قوی

مالکیت . اند ای بر میزان مهاجرپذیری داشته ها تأثیر افزاینده هنده و سایر متغیرمسکن تأثیر کا

ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان  ترتیب، قوی مسکن و نسبت جمعیت با تحصیالت عالی، به

ترتیب، به نسبت طرف، کمترین اثرگذاری، به ازآن. اندهای تهران بوده مهاجرپذیری محله

نحوۀ اثرگذاری . متر و میزان فعالیت مردان تعلق داشته است 011از واحدهای مسکونی بیش 

گیری  های مقصد در شکل دهندۀ درجه اهمیت متفاوت ویژگی های واردشده، نشان متغیر

  .های این شهر است سوی شهر تهران و سطوح خردتری چون محله حرکات جمعیتی به

 

 گیریبحث و نتیجه

گیری درزمینۀ مهاجرت، با  گیرد، بلکه تصمیم یمهاجرت در یک خأل فضایی صورت نم

وجود شرایط مناسب و دسترسی به . ها، شرایط و امکانات محیط در ارتباط است ویژگی

های مهاجران برای مهاجرت  ترین انگیزه های مربوط به مقصد یکی از عمده امکانات و ویژگی

هاجران واردشده به شهر ازآنجاکه مهاجرت رفتاری حسابگرانه است م. به شهر تهران است

اما . اندای داشته شده تهران، در انتخاب محلۀ مناسب برای سکونت خود رفتار عقالنی و حساب

های پدیدۀ مهاجرت و همچنین دلیل پیچیدگی های پایتخت بهباوجود این، تحلیل مهاجرت

-های گستردهها و چالشهای کشور با دشواریموقعیت و جایگاه تهران در بین سایر شهرستان

 . ای مواجه است

عنوان شد؛ ( ویژه مدل جاذبه و دافعه اورت لی به)های کالن مهاجرت  چنانچه در مدل

مهاجرت از یک  عنوان عـاملی مهـم بـرای فـشار بـر افـراد بـرای ای بههای منطقـهتفاوت

آمده در  ستد خوبی در نتایج به کنـند که این مهم بهمکان و جذب در مکان دیگر عمـل مـی

های شهر تهران  نتایج نشان داد که وضعیت مطلوب محله. مشاهده است پژوهش حاضر قابلِ

ای در جذب  کننده های آموزشی، اقتصادی، مسکن و رفاهی دارای نقش تعیین ازلحاظ ویژگی

های تهران و  نسبت باالی مهاجران طول عمر در برخی محله. ها است مهاجران به این محله

صراحت تأییدکنندۀ نظریۀ  بت و قوی آن با میزان مهاجرپذیری در دورۀ اخیر بهرابطۀ مث

شناختی  های شهر با نظریۀ بوم ِدیگر، الگوی استقرار مهاجران در محله ازسوی. ای است شبکه

های مرکزی  که محله صورت این به. اجاره آلونسو مطابقت دارد-شهری پارک و نظریۀ پیشنهاد

وآمد و دسترسی های مسکن و رفتعقالنی افراد هنگام مقایسۀ هزینهدلیل انتخاب  بهشهر 

همچنین این امر که . شان، دارای باالترین تراکم مهاجران هستند مطلوب به محل زندگی
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تحصیالت باالتر یک عامل جاذبه برای مهاجران به تهران بوده است مؤید انتخابی بودن 

توان تصور کرد صورت عقالنی بودن مهاجرت میمهاجران به شهر تهران است، زیرا تنها در 

هایی با تحصیالت بیشتر زندگی کنند و در  ایمحله دهند در بین همکه مهاجران ترجیح می

تحلیل رابطۀ فعالیت اقتصادی مردان و زنان با . مقابل هزینه بیشتری برای مسکن خود بپردازند

توان گفت که  است، در سطح فردی میپذیر  مهاجرپذیری در دو سطح فردی و خانوادگی امکان

توانند مسافت بیشتری را بین خانه و محل کار  دلیل محدودیت کمتر نسبت به زنان، می مردان به

اما نزدیک . طی کنند و قطعاً نیز به دنبال مناطقی هستند که فرصت شغلی در آن بیشتر باشد

اهمیت وظایف خانگی  دلیل بودن محل اشتغال زنان به محل سکونت آنان ممکن است به

ها در مناطقی است که اشتغال زنان در آنجا  و همچنین سکونت آن( نزدیک بودن به خانه)

 .باشد  تر بودهبیشتر و یا نگرش نسبت به اشتغال زنان مثبت

های های مربوط به محلهتک ویژگی که تک نشان دادآمده در این پژوهش  دست نتایج به

. اندهای مختلف این شهر داشتهدر جذب مهاجران به محله شهر تهران، نقش تأثیرگذاری

بنابراین اگر پدیده مهاجرت در بافت فضایی آن موردِبررسی قرار نگیرد، توصیف و تبیین 

های  ریزی بدون توجه به جنبه فضایی مهاجرت، برنامه. فرایند مهاجرت، کامل نخواهد بود

تر این پدیده، الزم است که آن  ای فهم جامعلذا بر. صورت گرفته کمتر مؤثر واقع خواهند شد

-های غالب جابه در این رابطه بررسی و شناخت جریان. را در بستر فضایی خود تحلیل کرد

بینی الگوهای آیندۀ این  ها و درنهایت پیش های دفع و جذب مناطق و محله ها، ویژگی جایی

منظور  های مناسبی را بهسیاست سازد تا ها، مدیران و برنامه ریزان شهری را قادر می تحرک

 .فضایی آن اتخاذ کنند -کنترل و هدایت پدیدۀ مهاجرت و پیامدهای جمعیتی

 

  ی تحقیقها پیشنهاد

 های فضایی بین شمال و  شهر تهران فاقد وحدت کالبدی بوده و ناهمگونی کالن

روند کنونی  ادامۀ. شهر تهران تبدیل شده است جنوب آن به ویژگی اصلی ساختار فضایی کالن

بنابراین ضروری است مدیریت . چالشی اساسی در دستیابی به توسعۀ پایدار شهری است

های نو و کارآمد  حل کارگیری راه تر این پدیده و به شهری تهران برای شناخت بهتر و مطلوب

 .ای بردارد های تازه های مختلف نابرابری و دوگانگی فضایی گام برای کاهش اثرها و جنبه

 از دالیل اصلی تمایل به مهاجرت به شهر تهران، احساس نابرابری فضایی  یکی

. های مبدأ است های مقصد و دافعه جلوگیری از مهاجرت به تهران، مستلزم کاستن جاذبه. است
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های شهر تهران عالوه نتایج پژوهش حاکی از انتخاب عقالنی مهاجران واردشده به محله به

های شهر تهران نقش  سایر امکانات اجتماعی و اقتصادی محلهتفاوت امکانات شغلی و  .است

لذا توزیع برابر امکانات و کاستن از شکاف موجود بین . بسزایی در جذب مهاجران داشته است

های شهر های فقیر و غنی، به میزان زیادی از تراکم مهاجران در برخی محله مناطق و محله

 .تهران خواهد کاست

 توسط .. ارائه و در دسترس بودن داده و اطالعات مربوط به سالمت، آلودگی هوا، درآمد و

 .  تواند در روشن شدن سایر زوایای مسائل شهری مؤثر باشند سایر مراکز  می

 ها با  ها و برنامه نگری و عدم همخوانی طرح جانبه پایین و یک گیری از باالبه رویکرد تصمیم

های  ها و سیاست ست در ساختار فضایی محله و عدم توفیق برنامهشرایط موجود، باعث گس

ریزان و مدیران شهری بیش از هر زمان  بنابراین توجه و تأکید برنامه .شده شدهاست اعمال

 .تر زندگی شهری امری انکارناپذیر است دیگر به سـطوح پایین
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