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چکيده
در دهههای گذشته ،تحوالت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور از یکسو و آگاهی جمعیت از سوی دیگر سبب حرکات شتدید
مهاجرتی گردید که این جابهجایی در بعضی مناطق کشور با شدت بیشتری همرا بود است .مطالعات فراوانی در زمینه علتل و
پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهر صورتگرفته ،ولی مطالعات کمتری در زمینه عوامتل تعتدیل مهتاجرت روستتاییان انجتام
گرفته است .این پهوهش بهمنظور بررسی ناش و اهمیت بختش کشتاورزی ستنتی در پایتداری جمعیتت روستتایی و جلتوگیری
مهاجرت روستا به شهر در شهرستان بهمئی (استان کهگیلویه و بویراحمد) صورت گرفته است .این تحایق از نظتر ماهیتت جتز
تحایاات کمّی و روش تحایق هم توصیفی ،تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار جم آوری داد ها پرسشنامه بود است .جامعه آماری
تحایق شامل سرپرست خانوارهای روستایی بخش ممبی از تواب شهرستان بهمئی در استان کهگلویته و بویراحمتد بتود استت.
حجم نمونه با استفاد از فرمول کوکران محاسبه شد و 1نفر سرپرست خانوار برای مطالعه انتخاب شدند که به شتیو نمونته-
گیری طبااتی به نسبت جمعیت هر روستا ،اقدام به نمونهگیری گردید .نتای تحایق نشان متیدهتد کته بیشتترین منبت درآمتد
روستاییان منطاه از بخش کشاورزی سنتی بود و توسعه بخش کشاورزی باعث کاهش روند مهاجرت از روستا به شتهر شتد و
کاهش شکاف درآمدی روستا -شهری را بههمرا داشته است .نتای رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای تعداد دام ستبک،
مادار اراضی و عالقه عاطفی به محیط روستا بیشترین تأثیر را در ماندگاری روستاییان داشتهاند .با توجه به شدت مهاجرت در این
منطاه ،کشاورزان نسبت به بایه اقشار روستایی ماندگارتر بودند .با توجه به نتای تحایق تأکید بر سیاست دولت در سرمایهگذاری
و توجه بیشتر به بخش کشاورزی متناسب با وضعیت اقلیمی و پتانسیلها و محدودیتها و همینطور ایجتاد اشتتغال در منتاطق
روستایی الزم بهنظر میرسد.
کلمات کلیدی :بخش کشاورزی ،توسعه ،شهرستان بهمئی ،عوامل مؤثر ،مهاجرت.
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مقدمه
مهاجرت در کنار زاد و ولد و مرگ و میر جز سه مؤلفه اصلی در تعیین میزان جمعیت یک منطاه میباشد .در یک
نگا کلی می توان پدید مهاجرت را بخشی از فرآیند توسعه و تحوالت اساسی در قرن بیستم دانست که در تمام نااط
دنیا با شدت متفاوت و در فاصله زمانی مختلف اتفاق افتاد است .مهاجرت و شهرنشینی بهطتور فزاینتد ای بتهعنتوان
یکی از مسائل تعریفشد قرن بیست و یکم به رسمیت شناخته شد است .مهاجرت بهعنوان یک عامتل مهتم بترای
رشد شهری و فرآیند شهرنشینی بهشمار میرود ،چرا که مردم در جستجوی فرصتهای اجتماعی و اقتصادی هستتند.
با این حال ظرفیت شهرها برای برنامهریزی و استابال از مهاجران رو به افزایش در زمینههای تأمین شغل ،دسترستی
به زمین ،امکانات و سایر خدمات ،محدود میباشد و میزان مهاجرت بیش از ظرفیت و تتوان شتهرهای کشتورهای در
حال توسعه میباشد (اومبیال  .) 1 2 ،مهاجرت بیرویه در کشورهای جهان سوم بهدنبال بهبود کیفیت زندگی و یافتن
شغل و دسترسی به سطی درآمد و امکانات بیشتر و کاهش فاصله بین شتهر و روستتا متیباشتد .بته همتین ختاطر از
مهاجرت بهعنوان یک استراتهی باا و یک کاتالیزور در فرآیند تحول توستعه یتاد متیکننتد (چیوکتوادزی و پتاتینس ،
 .) 1 9از طرفی هم مهاجرت روستائیان به شهر موجب کاهش مناب پایه و محدودیت دسترسی به برختی ختدمات و
امکانات متکی بر میزان جمعیت میگردد .به بیان دیگر افزایش مهاجرت روستاییان به شهر و کاهش جمعیت روستایی
موجب میگردد تا ایجاد و توسعه برخی زیرساختها ،خدمات و امکانات در روستا که متکی به میزان جمعیت میباشتد
با مشکل مواجه گردد (جرمی و جینوا .) 1 2 ،9مطالعات سازمان ملل و گزارشهای مهاجرت جهانی نشان میدهد که
مناطق شهری در کشورهای جهانسوم در بخش زیرساختها ،هنوز کمتر از  21درصد آستانه جمعیت خود متیباشتند.
به بیان دیگر زیرساختها و امکانات فعلی در شهرهای کشورهای جهانسوم ،قادر به پاسخگویی نیازهتای  21درصتد
جمعیت شهری خود میباشند و  21درصد جمعیت مازاد بر خدمات و امکانات در شهرها ساکن شد است .زیرساختها
و بسترهای شهری در کشورهای در حال توسعه نیاز به زمان طوالنی دارد تا بتواند پاسخگوی نیازها و امکانات و ارائته
خدمات به جمعیت آن باشد .همانطور که گزارش جهانی مهاجرت یادآور میشتود حتدود دو ستوم سترمایهگتذاری در
زیرساختهای شهری تا سال  121در آفریاا هنوز ساخته نشد است (اومبیال .) 1 2 ،طتی ستالهتای اخیتر پدیتد
مهاجرت روستایی در کشور ایران به دالیل متعددی مانند بیکاری ،درآمتد پتایین ،کستب شتغل بهتتر و دسترستی بته
خدمات و امکانات بهتر و همینطور افزایش رفا تشدید شد است .سرازیر شدن نیروی کار کتمستواد از روستتاها بته
حاشیه شهرها ،موجب افزایش بیکاری شهری از یک طرف و رو آوردن به مشاغل کاذب از طترف دیگتر شتد استت
(عنابستانی .) 991 ،بنابراین مهاجرت بیرویه یتک بیمتاری اجتمتاعی و عامتل بستیاری از نابستامانیهتای سیاستی،
اجتماعی و فرهنگی است (خوشفر و همکاران .) 99 ،گروهی از علمای توسعه معتاد به پیامدهای مببتت مهتاجرت
بهعنوان یک پیششرط اساسی برای توسعه اقتصادی میباشند و مهاجرت از روستا به شهر و همچنین انتاتال نیتروی
انسانی از بخش کشاورزی به بخش صنعت را از پیششرطهای الزم و گذار به مرحله توسعهیافتگی میداننتد .تتودارو
( ) 9 1نیز بر اهمیت توسعه کشاورزی انگشت تأکید نهاد و معتاد است که توسعه و رشد بخش کشاورزی بهعنتوان
1- Mariama Awumbila
2- Chukwuedozie and Patience
3- Jeremy and Jinhua

نقش و اهمیت کشاورزی سنتی در تعدیل مهاجرت و پایداری جمعیت روستایی

89

موتور و محرکه اصلی توسعه روستایی است و علت آن را اشتغال بیش از  1درصد جمعیت روستایی جهانسوم بهطور
مستایم و غیرمستایم از فعالیتهای کشاورزی میداند .در دهههای اخیر در کشور ایران بترای جلتوگیری از مهتاجرت
روستایی سیاستهای زیادی اتخاذ شد و بهخاطر عدم نگا جام به محیط روستا و اجرای برنامههای از باال به پتایین
و عدم مشارکت مردم در برنامههای توسعهای ،همچنان شاهد خالی شدن روستاها در نااط مختلتف ایتران هستتیم .از
آنجا که اغلب فعالیت مردم روستایی کشاورزی میباشد و توجه نکردن به بخش کشاورزی میتواند زمینه خالی شدن
روستا را فراهم نماید ،لذا شاهد سرازیر شدن نیروی بیکار و فعال روستایی به سمت شهرها میباشیم .پدیتد مهتاجرت
باعث خالی شدن روستا از نیروی جوان و کاهش تولیدات غذایی شد و از سوی دیگر بخش شتهری قتادر بته ایجتاد
اشتغال برای همه مهاجران نبود  ،لذا این افراد در شهرها دچار معضتالت اجتمتاعی پیچیتد ای خواهنتد شتد .بختش
کشاورزی در اقتصاد کشور ایران ناشی حیاتی را بر عهد دارد ،براساس نتای طر آمارگیری نیروی کتار در ستال 93
حدود  21درصد از شاغالن روستایی در بخش کشاورزی فعالیت میکنند .در سال  3بخش کشاورزی  3/2درصتد از
سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داد بود که این شاخص در سال  2بته  9/درصتد ،ستال  91بته /1
درصد و سال  99به  2/9درصد کاهش یافته است .از طرف دیگر بخش کشاورزی حدود درصد از تولید ناختالص
داخلی را به خود اختصاص میدهد .استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استانهای محروم در کشور محسوب میشود
که بنا به آمار رسمی و غیررسمی ،وضعیت مطلوبی در شاخصها اشتغال ،رفا  ،زیرساختها نداشته و عوامتل متعتددی
دست به دست هم داد است تا این استان از نظر بیکاری در بین  2استان اول کشور قرار بگیرد .بهطوریکته استتاندار
کهگیلویه و بویراحمد ،ضمن تأیید باال بودن نر بیکاری در استان ،خوستار حمایت و توجه جدی به استان شد استت.
نماین د استان کهگیلویه نیز در مجلس شورای اسالمی به اوضاع نابسامان بیکاری در استان که در برختی شتهرها بته
بیش از  91درصد میرسد ،اشار کرد است (خبرگزاری تسنیم .) 991 ،در سال  993نیتز بتاالترین نتر بیکتاری را
استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،کرمانشا و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با  2,1، 2,2و  1,3درصد داشتتهانتد
(اقتصاد آنالین .) 991 ،شهرستان بهمئی از جمله شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد هتم از ایتن قاعتد مستتبنی
نبود و از نظر شاخص بیکاری ،در وضعیت نامطلوبی به سر میبرد .از یکطرف شاهد مهاجرتهای بیرویه بته شتهر
بود ایم و از سوی دیگر هم پتانسیل و ظرفیت شهر ،پاسخگوی نیازهای رفاهی ،اشتغال و بهبود درآمتد متردم منطاته
بهمئی نمیباشد و کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان بهمئی اغلب به شیو سنتی (دامداری غیرصنعتی و زراعتت
دیم غالت) میباشد ،بنابراین در این تحایق سعی بر این است تا ببینیم با توجه به سیاستها و نگا های مختلف که به
بخش کشاورزی و نظریات متفاوتی دربار ناش کشاورزی سنتی و جایگا آن در توسعه روستتا و اقتصتاد ملتی وجتود
دارد ،آیا کشاورزی توانسته ناش مناسب و مببتی در جلوگیری از خالی شدن روستاها از سکنه داشته باشد و زمینه الزم
جهت ماندگاری افراد در محیط روستا ،کاهش روند مهاجرتهای بیرویته روستتایی و همتینطتور اشتتغال و کتاهش
بیکاری و فار را در محیط روستا فراهم نمایدن
از دیدگا نظری در باب مهاجرت روستاییان به شهر ،نظریات مختلفی ارائه شد است و مهاجرت روستایی در ابتدا
مببت تلای میشد .نظریهپردازان مکتب نوسازی ،مهاجرت را یکی از عوامل رشد اقتصادی قلمتداد متیکننتد .از نظتر
کارکردگرایان ،که پدید مهاجرت را از دیدگا کارکردهای اجتماعی آن بررسی میکننتد ،عتدم تعتادلهتای شتهری–
روستایی و جاذبههای شهری موجب مهاجرت روستاییان میگردد به این معنا که نیازهتای اجتمتاعی افتراد در محتیط
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روستایی برآورد نمیشود اقدام به مهاجرت و رف این نیازها میکنند .آنان نتای مهاجرت را تماماً مببت ارزیابی متی-
کنند .طبق نظریه دف و جذب راونشتین  ،مهاجرت یک پدید عاالیی است یعنی خود افراد مهاجر باتوجه به وضتعیت
موجود و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ،اقدام به مهاجرت میکنند .عوامل نامساعد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در
محیط فعلی موجب مهاجرت فرد به محیط جدید میگردد .از طرفی نظریهپردازان مکتب وابستگی ،علتل و پیامتدهای
مهاجرت را در ارتباط باهم میدانند و نتیجه توسعه نابرابر را افزایش مهاجرت و از طرفی هم افزایش مهاجرت موجتب
توسعه نابرابری میگردد و در نتیجه همدیگر را تاویت میکنند .به بیان دیگر توسعه نابرابر باعتث تشتدید مهتاجرت و
خود پدید مهاجرت هم موجب نابرابری میشود .در مدل دوبخشی آرتور لوئیس هم اشار به این شد که بایتد نیتروی
کار از بخش سنتی که همان کشاورزی باشد و دارای بازدهی پایین بود به بخش صنعت انتاال یابتد (پتاپلی یتزدی و
ابراهیمی .) 9 2 ،تودارو هم نظریه مهمی در باب مهاجرت روستایی دارد و معتاد است عمدتاً پدیتد اقتصتادی استت
(تودارو .) 9 1 ،مدل مهاجرت هریس ت تودارو بیان میدارد که وجود نر باالی مهاجرت از روستا به شتهر بته دلیتل
بیکاری باال است (پاپلی یزدی و ابراهیمی .) 9 2 ،طالب (  ) 92در مطالعهای کته بتا عنتوان آزادستازی کشتاورزی،
توسعه کشاورزی یا مرگ روستاها و با ماایسه بین وضعیت کشاورزی و روستایی ایران و ژاپن انجام داد است ،معتاتد
است که بین کشاورزی و صنعت تعارض و تاابلی نیست و این سیاست که کشاورزی مان پیشرفت صتنعت متیباشتد
کامالً اشتبا بود و توسعه کشاورزی ،پیششرط و مکمل توسعه صنعتی است .بهطور کلی ،مهاجرت روستتایی اگرچته
فرصتهایی را در هر برای قشر مهاجر ایجاد میکند ،اما موجب تخلیه روستاها از نیروی جوان و تحصیل کرد شد و
تاویت توسعهنیافتگی منطاه مهاجرفرست ،تخلیه روستا از نیروی تولیدکنند  ،نابرابری در شهر و پدید حاشیهنشینی و
ناهنجاریهای اجتماعی و تضاد فرهنگی را بهدنبال دارد.
در زمینه ناش مهم کشاورزی در اقتصاد روستا و اقتصاد کشور مطالعات زیادی صورت گرفته است و نتای بیتانگر
اهمیت بخش کشاورزی برای افزایش رفا و ادامه زندگی روستاییان میباشد .خوشفر و همکاران (  ) 99در مطالعه-
ای به جریانهای مهاجرتی و عوامل مؤثر آن در استان مازندران پرداختند .نتای مطالعه محااان تا حدودی با مطالعات
قبل از آن که علل اصلی مهاجرت را اقتصادی قلمداد میکردند ،متفاوت بود و یافتههای آنان نشان داد کته بیشتترین
عامل مؤثر در روند مهاجرت روستاییان ،عوامل روانشناختی بود و متغیر اقتصادی هم کمترین تتأثیر را داشتته استت.
بنی اسدی و همکاران (  ) 99به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهتاجرت روستتایی بتا استتفاد از شتیو معتادالت
سیستم همزمان برای دور  9 1 - 929پرداختند .نتای مطالعه حاکی از آن است که بهبود توزیت درآمتد ،افتزایش
مخارج دولتی در عمران روستاها ،کاهش شکاف دستمزد میان شتهر و روستتا و هتمچنتین سترمایهگتذاری در بختش
کشاورزی منجر به کاهش روند مهاجرت به شهرها خواهد شد .همچنین افزایش شاخص قیمت محصوالت کشاورزی،
افزایش نر باسوادی ،رشد اقتصادی و افزایش سطی زیرکشت از طریق اثرگذاری مببت بر سرمایهگتذاری کشتاورزی،
منجر به کاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهد شد .کیانی و همکاران ( ) 992در یک مطالعه میدانی نشان دادند که
عامل اقتصادی تأثیر بسزایی در روند مهاجرت روستاییان داشته و ناش آن از سایر عوامل اجتماعی و کالبدی ،پررنگ-
تر بود است .اذانی و بوستانی ( ) 991در یک مطالعه میدانی به تحلیل عوامل مهاجرت روستایی در شهرستان ممسنی
1- Rovenstein
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پرداختند که برپایه نتای تحایق اذعان داشتند که عوامل اقتصادی مانند عدم درآمد کافی و پایدار و عدم دسترسی بته
خدمات و امکانات ،روند مهاجرت روستایی افزایش یافته است .قاسمی سیانی (  ) 9به بررستی پیامتدهای مهتاجرت
جوانان روستایی به شهر پرداخته است که نتای نشان داد مهاجرت در برخی ابعاد اقتصتادی و افتزایش آگتاهی مببتت
بود  ،ولی از نظر ابعاد اجتماعی و ناهنجاری پیامدهای منفی داشته است .رمضانیان و عبدلزاد ( ) 9 1در یک مطالعه
نشان دادند که مهمترین عامل دخیل در سالخوردگی جمعیت روستایی و بخش کشاورزی ،مهاجرت بود است .بهدلیل
اینکه اغلب مهاجران روستایی را جوانان تشکیل میدهند ،بنابراین یک عدم تعادل در ساختار سنی در روستا و بختش
کشاورزی ایجاد شد است .دانشور کاخکی و همکاران ( ) 9 2در مطالعهای تتأثیر افتزایش بهتر وری کشتاورزی بتر
مهاجرت روستاییان ایران را در دور  9 9 - 921بررسی نمودند .نتای تحایق آنها نشان میدهد که شکاف درآمدی
میان شهر و روستا باعث افزایش مهاجرت میشود .همچنین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از روند مهاجرت متی-
کاهد .در پهوهشی که بهمنظور بررسی رابطه بین مهاجرت و تغییر در بهر وری کشاورزی انجام شتد ،نتتای نشتان داد
که افزایش تولید بخش کشاورزی ،افزایش زمینهای زیرکشت ،افزایش بهر وری و افزایش سرمایه انسانی در بختش
کشاورزی موجب کاهش مهاجرت میشود (عابدی .) 9 3 ،ملور ( ) 9 9در مطالعتات توستعه کشتاورزی در ایتران ،از
تعامل هدفها و راهبردها نتیجه میگیرد که اصوالً سرعت گرفتن روند توستعه کشتاورزی تنهتا را کتاهش نتابرابری
سطو درآمدی در مناطق شهری و روستایی است .ایران بته دلیتل برختورداری از اراضتی آبتی مناستب بترای تولیتد
محصوالت پر ارزش ،که تااضا برای آنها در سطو ملی و روستایی رو به رشد است ،در جایگا بسیار مناستبی بترای
تحاق چنین نر رشدی در بخش کشاورزی قرار دارد .شایان ذکر است که در مورد ایران نه تنها بزرگتترین ظرفیتت
برای کاهش تفاوت درآمد روستایی و شهری در تولید کاالهای پر ارزش بهویه محصوالت باغی و دامی نهفته استت،
بلکه شرایط بسیار مناسبی نیز برای افزایش تولید این قبیل محصوالت وجود دارد .در پهوهشی کته بته مطالعته ناتش
کشاورزی در توسعه روستایی شهرستان پلدختر پرداخته شد ،نتای تحایق گویای این مطلب بود که فعالیتت اقتصتادی
غالب منطاه مورد مطالعه ،کشاورزی میباشد و منب اصلی درآمد جمعیت روستایی از همین طریتق تتأمین متیگتردد.
همچنین به علت شرایط کنونی کشاورزی در شهرستان پلدختر و تالش کشاورزان ،نیاز روزافتزون بته متواد غتذایی و
درآمد بیشتر ایجاب میکند که در این منطاه در بخش کشاورزی سترمایهگتذاری الزم بتهعمتل آورد شتود (گراونتد
 .) 9یلماز و همکاران ( ) 1 1در تحایای به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه روستایی در ترکیه پرداختنتد .آنهتا در
تحایق خود به دوازد عامل مؤثر و تأثیرگذار بر توسعه روستایی اشار کردند .نتای تحایق نشان داد که دلیل توستعه-
نیافتگی برخی روستاها بهدلیل عدم استفاد از شیو های مدرن تولید کشاورزی بهخصوص دامی و فادان حمایتهتای
دولتی بود است .آنها معتاداند که تشویق و حمایت از شیو های مدرن تولید ،پرورش دام ،شناسایی مناطق کشاورزی
اشغال نشد و استفاد از این زمینها به عنوان مرت برای دام ،توسعه تولیدات کشاورزی از طریق آبیاری و کتوددهی،
افزایش سطی زیرکشت محصوالت تجاری و احداث گلخانه میتواند زمینه افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود توستعه
روستایی و افزایش رفا روستاییان را فراهم کند .در تحایای دیگر که در کشور غنا انجام شد است ،ناتش کشتاورزی
در توسعه روستایی را اساس امنیت ملی و ثبات منطاه در کشور غنا میداند .وی خاطرنشان میکنتد کته بتیش از 1
1- Bülent Yılmaz et al
2- Seipel
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درصد جمعیت این کشور فعال در بخش کشاورزی است و کشاورزی بزرگترین سهم را در تولیتد ناختالص ملتی ایتن
کشور دارد (سیپل  .) 113 ،گلداسمیت (  ) 11در بررسی مهاجرت از روستا به شهر و بهتر وری بختش کشتاورزی،
دریافت که مهاجرت از روستا به شهر تابعی مببت از نر درآمد سرانه شهری به درآمد سرانه روستایی است و سرمایه-
گذاری در بخش کشاورزی میتواند باعث کاهش مهاجرت شود .جرمی و جینوا ( ) 1 2در مطالعهای با عنوان اثرات و
پیامدهای مهاجرت روستا به شهری که در کشور ماداسگار انجام دادند براین باور بودنتد کته نتر مهتاجرت در کشتور
ماداسگار باال بود و توسعه مناطق روستایی را بهدلیل نوسان شدید جمعیتی بتا مشتکل مواجته کترد استت .منتاطق
روستایی با ازدست دادن جمعیت خود در دسترسی به مناب و امکانات با محدودیت روبرو میباشد .اکبریت افراد متورد
مطالعه بهدلیل دستیافتن به شغل و امکانات به شهر مهاجرت میکنند که اگر شکاف بین شتهر و روستتا بته حتداقل
برسد ،مردم ترجیی میدهند در مکان فعلی یعنی روستا به زندگی خود ادامه دهنتد .چیوکتوادزی و پتاتینس ( ) 1 9در
مطالعهای که تحت عنوان اثرات مهاجرت روستا به شهر در کشور نیجریه انجام دادند ،نتیجه متیگیرنتد کته جمعیتت
یکی از شاخصهای ضروری برای پایداری روستا میباشد و بعد از برشمردن اثرات منفی مهاجرت بر ساختار اقتصادی
و اجتماعی روستا ،توصیه میکنند که باید سیاستگذاریها در راستای سترمایهگتذاری در بختش کشتاورزی و بهبتود
بخش تولیدات این بخش باشد.
مواد و روشها

پهوهش کمّی حاضر با هدف بررسی ناش فعالیت کشاورزی در تعدیل مهاجرت روستاییان و پایتداری جمعیتت در
مناطق روستایی به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه انجام شد است .جامعه آماری تحایق شامل سرپرست
خانوارهای روستایی دهستان گرمسیر شمالی واق در بختش ممبتی از توابت شهرستتان بهمئتی استتان کهگیلویته و
بویراحمد بود است .حجم جامعه آماری برابر با  11نفر در بخش ممبی واق در شهرستان بهمئی بود است .حجتم
نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران  1نمونه تعیین گردید .روش نمونهگیری بهصورت طباهای متناسب با حجم
نمونه بود است به این ترتیب که روستاها را بر پایه جمعیت و انحراف معیار به چهار گرو  - :کمتر از  1خانوار- ،
 1تا  21خانوار 21 -9 ،تا  11خانوار و  -3روستاهای باالی  11خانوار دستهبندی نمود و بته تناستب هتر طباته،
نمونهگیری صورت گرفته است .واحد تحلیل هم سرپرست خانوارهتای روستتایی بتود استت .از آنجتا کته موقعیتت
جغرافیایی روستاهای این منطاه با همدیگر تفاوتی نداشته و در فاصله بسیار کمی از هتم قترار گرفتتهانتد بتهصتورت
تصادفی از هر طباه چند خانوار به نسبت درصد و سهم آن طباه انتخاب گردیتد .ستؤاالت پرسشتنامه در سته ستطی
اسمی ،ترتیبی و فاصلهای بود اند .پس از جم آوری اطالعات و پردازش آنها در محیطهتای نترمافتزاری  SPSSبته
تحلیل داد ها و تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شد .روایی مااله توسط اساتید گترو متورد بررستی و تأییتد قترار
گرفت .برای سنجش قابلیت اعتماد و پایایی ابزار تحایق از روش آلفای کرونبا استفاد شد استت کته ماتدار آلفتای
کرونبا برای هر کدام از مؤلفههای پرسشنامه به تفکیک در جدول آمد است.

3- Goldsmit et al
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جدول  .1پایایی ساز های مورد تأکید تحایق
ردیف

9
3

نام سازه
رضایتمندی
تمایل به مهاجرت
عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت
موان مهاجرت

تعداد متغیر
2
2
1

میزان آلفای کرونباخ
1/2 2
1/ 3
1/133
1/2 2

نتايج

یافتههای تحایق نشان داد که میانگین سن سرپرست خانوارها نزدیک به  3سال بود و اغلب بیسواد یتا دارای
سواد ابتدایی هستند بهطوریکه نزدیک به نیمی از نمونه آماری ،بیسواد بودند و رویهمرفته  21درصد از پاسخگویان
را افراد بیسواد و دارای سواد ابتدائی تشکیل داد است .این میتواند به نوعی بازگوکنند این معنی باشد کته معمتوالً
افراد باسواد و تحصیلکرد از روستا مهاجرت کرد و جوانانی که تاز تشکیل خانواد میدهند به دنبتال شتغل و رفتا
بیشتر به شهر مهاجرت میکنند .باال بودن سن سرپرست خانوارهای روستایی منطاه مورد مطالعه نشان دهنتد مستن
شدن جمعیت روستایی و همینطور مسن شدن نیروی فعال موجود در روستا میباشد که نتای تحایاات پیشین هم در
تأیید این گفتار میباشد .یافتههای تحایق بیانگر این است که بیشترین فعالیت مربوط بته سرپرستت خانوارهتای ایتن
بخش کشاورزی سنتی (زراعت دیم) میباشد که با افزودن بخش دامداری نزدیک به  % 91سرپرست خانوارهای ایتن
منطاه دارای فعالیت زراعت و دامداری بودند .در جدول تصویر کلی از ویهگیهای سنی ،سطی سواد ،تعداد فرزنتدان
و شغل اصلی ارائه میگردد.
جدول  .2ویهگیهای سرپرست خانور در نمونه مورد مطالعه
ردیف

9
3
2
1
2
9
1

ویژگی
سن سرپرست خانوار
سواد سرپرست
تعداد فرزندان
شغل سرپرست
هکتار زمین
عملکرد (هکتار/کیلوگرم)
نوع دام
تعداد گوسفند
تعداد بز
تعداد گاو
نوع تغذیه دام

مشخصه آماری -میانگین
( 32/29سال)
 32درصد
( 3/فرزند)
 9/ 9هکتار
( 11هکتار/کیلوگرم)
9/22
2 /91
/2
-

نما
( 91سال)
بیسواد
( 9فرزند)
( 9کشاورزی)
 9هکتار
( 911هکتار/کیلوگرم)
دام سبک
( 1گوسفند)
( 31بز)
(مرات طبیعی)

همچنین بهطور میانگین هر خانواد دارای چهار فرزند بود که افزایش بعد خانوار باعث بیکاری پنهتان در بختش
کشاورزی و موجب کاهش بهر وری در این بخش میگردد .با توجه به اینکه متوسط بعد ختانوار روستتایی کشتور در
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سال  991برابر با  9/22و در سال  992به  9/3کاهش یافته است .بنابراین هنوز شاهد بعد باالی ختانوار در محتیط
روستایی هستیم که نمیتوان بهراحتی در باب مببت یا منفیبودن باالبودن بعد خانوار داوری کترد .زراعتت ایتن افتراد
شامل کشت غالت به شکل دیم بود و بهخاطر همجواری زمینهای آنتان و عتدم استتفاد از تکنولتوژی پیشترفته و
متمایزی ،عملکرد محصول آنها نزدیک بههم بود و بنا به گفته کشاورزان عملکرد جو و گندم در این منطاه نزدیتک
بههم بود و بهطور میانگین بین  11تا  211کیلو در هکتار بهدست آمد است .با توجه به اطالعات بهدست آمتد ،
مردم روستایی مشکل کمبود زمین نداشتند و در توزی آن بین فرزندان چالشی وجود نداشته و میانگین زمین هر خانوار
سه هکتار بود که مبنیبر رضایت از مادار زمین در تملک آنها بود است .به دلیلی که زمینهتای ایتن منطاته آبتی
نیستند ،روستاییان فاط قادر به کشت محصوالت دیمی (گندم و جو) در فصل ریزشهای آسمانی هستند .بهخاطر عدم
دسترسی به منب آب برای کشت در سایر فصول سال ،کشاورزان فاط قادر به کشت غالت در فصل آبی سال مطتابق
با ریزشهای جوی میباشند و در دیگر فصول سال زمین زراعی برای مردم روستایی بال استفاد خواهد بود.
جدول  .3عوامل مؤثر بر تمایل مهاجرت به شهر و عدم تداوم شغل کشاورزی به ترتیب اولویت
ردیف

9
3
2
1
2
9
1

گویه
درآمد پایین و عدم تداوم شغل کشاورزی
تخریب مرات و تأثیر آن در کاهش دام
دسترسی به خدمات و امکانات
عدم امکانات کافی در روستا
تأثیر بیکاری و جستجوی کار در مهاجرت
تمایل به مهاجرت فرزندان
تأثیر تحصیل فرزندان در مهاجرت
تأثیر خشکسالی در عدم تداوم شغل کشاورزی
تمایل به مهاجرت
رضایت ازخدمات دامپزشکی ( توزی دارو و دامپزشک سیار)
دسترسیبه خدمات کشاورزی و دامداری (کود ،سم ،دارو ،اعتبارات مالی و
بیمه)

مشخصه آماری -میانگین

نما

از ()5
3
9/92
9/ 2
9/12
9/3
9/32
99/9
9/ 1
/2
/21

خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد
زیاد
زیاد
خیلی کم
خیلی کم

/21

خیلی کم

از دیگر یافتههای پهوهش میتوان به پایین بودن سطی سواد سرپرست خانوارها و همینطور زنان روستایی اشتار
کرد که این عامل میتواند بازگو کنند این باشد که افراد اگر به شهر مهاجرت کنند فاقد هر گونته مهتارت و توانتایی
بود و بیشتر به کارگری و شغلهای آزاد و کاذب بتا درآمتد پتایین متیپردازنتد و از طترف دیگتر زنتان روستتایی در
زمینههای دیگر هیچگونه فعالیت حاشیهای یا درآمدزایی نداشتهاند .یافتههای تحایق نشتان متیدهتد کته نتوع دام در
منطاه مورد تحایق از نوع دام سبک بتود و بیشتتر دام روستتاییان را بتز تشتکیل داد استت ،بتهطتوریکته  %21از
روستاییان دارای دام سبک (بز) و  % 3آنها دارای گوسفند بودند و این هم به خاطر موقعیت کوهستانی ،شرایط جوی
و سازگاری بز با شرایط سخت و خشکسالی میباشد و تغذیه آنها بهصورت صحرایی و استفاد از مرات بود و در کنار
چرای از مرات  ،در فصل زمستان نیز به صورت دستی به تعلیف دام میپردازند .این تعلیف زمستانی بیشتر از باایای کا
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و جوی بود که توسط خود کشاورزان تهیه شد و در انبار ذخیر میشود .از نظر کشاورزان ،این منطاه مناستب بترای
پرورش گاو محلی نبود و گاوهای گوشتی و شیری گران و دارای هزینه نگهداری باالیی بود و نیاز به سرمایه اولیته
میباشد .در این تحایق میزان تمایل به مهاجرت افراد روستایی به شهر نیز سنجید شد تا روشن شود که چه مواردی
باعث و تحریککنند مهاجرت روستاییان میشود .در جدول  9به عوامل مؤثر بتر عتدم تتداوم فعالیتت کشتاورزی در
روستاهای منطاه و همینطور عوامل مؤثر بر تمایل به مهاجرت افراد از روستا به شهر اشار شد است.
همان طور که مطالعات پیشین هم نشان داد ،اکبریت مهاجرت روستا به شهر ،مرتبط با عوامل اقتصادی بود است
و نتای تحایق حاضر هم بر این مطلب ،صحه میگذارد و درآمد پایین در محیط روستایی و تخریب مرات که به نوعی
با چرای دام و اقتصاد خانوار پیوند دارد ،اولویت اصلی مهاجران را تشکیل میدهنتد .بترای ستنجش میتزان رضتایت و
دسترسی از خدمات و امکانات کشاورزی از متغیرهایی نظیر دسترسی بته دارو ،کتود شتیمیایی ،بیمته دام و محصتول،
اعتبارات مالی ،پزشک سیار و سم آفات استفاد گردید .برای پیبردن به عوامل دخیل در کاهش فعالیت کشتاورزی در
بخش ممبی از چند متغیر نظیر خشکسالی ،تخریب مرات  ،درآمد پایین استفاد شد است .با توجه به اینکه شهرستان
بهمئی در یکی از نااط گرم و کم باران واق شد است ،لذا در سالهای اخیر تأثیرپذیری زیادی از خشکسالی داشتته و
موجب کاهش تعداد دام در این منطاه گردید و همچنین زمینهای زیرکشت رفته کمتر گردید و پدیتد مهتاجرت را
تشدید کرد است .بهطور کلی باید گفت که درآمد پایین و عدم اشتغال پایدار با میانگین  ،3تخریتب مراتت و کتاهش
تعداد دام با میانگین  ،9/92دسترسی به خدمات و امکانات با میانگین  9/ 2و عدم امکانات کافی در روستا با میتانگین
 9/12در سطی زیاد تا خیلیزیاد موجب تمایل به مهاجرت از روستا به شهر ناش داشتهاند .یافتههای تحایق بیانگر این
است که تأثیر خشکسالی میانگین  9/91از  2بر روی کاهش تعداد دام و کاهش کشت غالت توسط کشاورزان در طی
سالهای گذشته چشمگیر بود است .به دلیل اینکه در مواق خشکسالی تدبیر خاصی صورت نگرفته یا نهتاد حمایتت
کنند خاصی وجود ندارد ،کشاورزان مجبور به ترک شغل خود میباشند و تأثیر بسزایی در افزایش مهاجرت روستاییان
داشته است .از آنجاکه زراعت و دامداری این منطاه به شیو سنتی بتود و بته نتزوالت جتوی خیلتی وابستته استت
تأثیرپذیری زیادی از عوامل طبیعی و کنترل نشد دارد .بنابر نتتای تحایتق میتزان رضتایت از ختدمات دامپزشتکی و
دسترسی به خدمات کشاورزی و دامداری کم و خیلیکتم میتانگین  /21از  2ارزیتابی شتد استت .طبتق اطالعتات
سرپرست خانوارهای کشاورز اغلب دام آنها بیمه نبود است و اگر هم کسانی از افراد نزدیک به  1درصد بیمه دام و
کشاورزی داشتند ،نسبتبه دریافت بیمه و مراحل پیچید اداری یا همان نظام بروکراسی ناراضتی بتود انتد (میتانگین
 /21از .)2یکی دیگر از مشکالت روستاییان توزی کود و سایر خدمات کشاورزی بود که بهصتورت عادالنته توزیت
نمیگردید و بیشتر واسطهها و دالالن از این فرآیند منتف میشدند .در هنگام خشکسالی و بهخصوص فصل زمستتان
هیچگونه حمایتی از طرف دولت انجام نشد و اکبر روستاها به دامپزشک دسترستی نداشتتند .پایتداری و ادامته شتغل
دامداری در روستاییان این بخش به شکل قابل توجهی به پایداری مرات وابسته بود و چترای دام بیشتتر بتهصتورت
طبیعی و صحرایی میباشد .موضوع مهاجرت که اصلیترین بحث این مااله میباشد در بین کشاورزان ،پایینتر از بایه
قشرهای روستایی بود  ،اما همانطور که در جدول  9مشاهد شد میل به مهاجرت فرزندان خانوارهای کشاورز خیلتی
باال بود است و اکبر روستاییان مایل به مهاجرت فرزندان خود به شهر بود اند و اعتااد داشتند کته زمینته پیشترفت و
رفا آنان بهتر فراهم میشود .بیشتر افراد بیکار و دارای فعالیتهای غیرکشاورزی برای یافتن شغل بهتر با درآمد بیشتر
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به شهر مهاجرت نمود اند .بهطور کلی میتوان گفت از جمله عوامل تأثیرگذار در پدید مهاجرت میتوان بته تحصتیل
فرزندان ،پیداکردن شغل و درآمد بهتر ،دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی بیشتر در شهر و عدم امکانتات کتافی در
روستاها اشار کرد که همه این موارد تأثیر خیلی زیادی در روند و تمایل به مهاجرت روستاییان داشتهاند .این موارد در
جدول  9آورد شد است.
عوامل تعديل مهاجرت

آنچه موجب ماندگاری روستاییان در محیط روستا میگتردد مربتوط بته عوامتل متفتاوت اقتصتادی ،اجتمتاعی و
فرهنگی است که هر کدام از این عوامل در مواق مختلف ،دارای قدرت تأثیر متفاوتی میباشتند .باتوجته بته موقعیتت
اقتصادی و اجتماعی منطاه مورد مطالعه ،عوامل مؤثر در ماندگاری جمعیت روستایی مورد بررسی قرار گرفت که نتای
آن در جدول  3آمد است.
جدول  .4عوامل تأثیرگذار در کاهش مهاجرت
ردیف

9
3
2
1
2
9

ویژگی
شغل دامداری و ناش آن در کاهش مهاجرت
شغل زراعت و ناش آن درکاهش مهاجرت
عالقه به ادامه شغل کشاورزی در بین روستاییان
شغل خوب و پایدار و ناش آن در کاهش مهاجرت
اشتغال در روستا و ناش آن در کاهش مهاجرت
عالقه به زندگی در روستا و ناش آن در کاهش مهاجرت
میزان رضایت از محیط زندگی روستا
رضایت از وضعیت فعلی زراعت
رضایت از وضعیت فعلی دامداری
میانگین مجموع متغیرها

مشخصه آماری -میانگین
9/92
9/ 9
9/ 2
9/29
9/11
9/22
9/29
9/92
9/91
9/19

نما
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
خیلی زیاد
خیلی زیاد

اطالعات جدول  3نشان میدهد متغیرهایی که باعث کاهش روند مهاجرت روستاییان در منطاه مورد نظر شد اند
به دو بعد اجتماعی و اقتصادی دستهبندی شد اند .نتای تحایق نشان میدهد که شغل دامتداری و زراعتت متیتوانتد
عامل مناسبی برای کاهش مهاجرت کشاورزان بود و روند آن را کندتر نمایتد .از عوامتل اجتمتاعی متؤثر در کتاهش
مهاجرت میتوان به عالقه به زندگی در روستا و فضای طبیعی آن و همینطور پیوندهای قومی و خویشتاوندی اشتار
کرد که از سرمایههای اجتماعی بسیار مهم در محیط روستا محسوب میشوند .این عاملهای اجتماعی ناش مهمی در
ماندگاری روستاییان داشته و باعث شد که روستاها خالی از سکنه نشد و به ناتش تولیتدی ختود ادامته دهنتد .ایتن
عوامل باعث میگردند که علیرغم تنگناهای ذکر شد  ،روستاییان از وضعیت فعلی کشاورزی خود تاریباً راضی و مایل
به ادامه فعالیت در بخش کشاورزی باشند .افراد روستایی فضا و محیط روستا را بر محیط شهر ترجیی داد و از آرامش
و طبیعت روستا راضی بود اند .به نوعی یک پیوند عاطفی و دلبستگی به محیط روستایی داشتهاند ،همان نکتهای کته
تودارو اذعان میکند که فعالیت کشاورزی ،نه تنها یک شغل و منب درآمد ،بلکه یک نوع شیو زیستن میباشد .یکتی
از چالشهای مهم روستاییان منطاه ،بیکاریهای فصلی میباشد ،زیرا آنها در طول یکسال فاط یتکبتار قتادر بته
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کشت گندم و جو بود و بهخاطر اینکه زمینهای آنان بهصورت دیم بود و دسترسی به آب برای کشاورزی در دیگتر
فصلهای سال امکان ندارد ،عاید داشتند که شغل پایدار و درآمد مناسب میتواند در بهبود وضتعیت آنتان و کتاهش
مهاجرتهای روستایی مؤثر باشد.
جدول  .5بررسی رابطه بین مهاجرت با سایر متغیرها
ردیف

9
3
2
1
2
9

ضریب همبستگی
نام متغیر
پیرسون
سن
پیرسون
تعداد گوسفند
پیرسون
تعداد بز
پیرسون
تعداد گاو
اسپیرمن
دسترسی به خدمات
پیرسون
درآمد فرد
اسپیرمن
وجود بیکاری
اسپیرمن
تمایل به تحصیل فرزندان
اسپیرمن
رضایت از محیط روستا
 nsرابطه غیرمعنیدار * .در سطی  92درصد

سطح معنیداری
مقدار ()r
1/1 2
*-1/ 2
1/1 1
* -1/29
1/1 1
*-1/291
1/133
* -1/11
1/13
*1/ 91
1/199
*1/ 19
1/11
**1/ 21
1/113
** 1/ 2
1/119
** -1/ 3
** در سطی  99درصد رابطه معنیدار

نتای حاصل از تحلیل همبستگی بین متغیر مستال تحایق با متغیر میزان تمایل افراد بته مهتاجرت از روستتا بته
شهر را میتوان بهصورت زیر بیان نمود که سن افراد با پدید مهاجرت رابطه معنادار و منفی را در ستطی پتن درصتد
برقرار نمود است .بهعبارت دیگر ،هرچه سن افراد باالتر میرود تمایل به مهاجرت روستاییان کاهش متییابتد .تعتداد
دام روستاییان نیز با پدید تمایل به مهاجرت ،رابطه منفی و معکوس در سطی پن درصد داشته استت .بتهطتوریکته
افرادی که دارای دام بیشتری هستند مهاجرت در بین آنان کمتر مشاهد و همچنین تمایل به ترک روستا نیز در آنها
کمتر میباشد .باتوجه به داد های جدول  2دسترسی به خدمات و درآمد افراد رابطته مببتت معنتاداری در ستطی پتن
درصد به مهاجرت از روستا به شهر داشته و بیکاری در محیط روستا و تحصیل فرزندان ،رابطه مببتت معنتاداری را در
سطی پن درصد نسبتبه روند مهاجرت از روستا به شهر نشان میدهد .بهعبارت دیگر هر چه تعتداد فرزنتدان ختانوار
بیشتر بود اند دسترسی به شغل مناسب دشوار بود و با افزایش پدید بیکاری در محیط روستا زمینته افتزایش پدیتد
مهاجرت به شهر فراهم میگردد .رضایت از محیط زنتدگی در روستتا بتا پدیتد مهتاجرت رابطته معنتادار و در جهتت
معکوس سطی پن درصد نشان میدهد ،هرچه میزان رضایت روستاییان از محیط زندگی روستایی بیشتر باشد ،میل به
مهاجرت در افراد روستایی کمتر میباشد.
ضريب همبستگی جزئی

همبستگی جزئی ( )Partial correlationکه به همبستگی خالص هم معروف است سعی متیکنتد تتا بتا حتذف
اثرات سایر متغیرها ،رابطه بین دو متغیر را جداگانه بررسی نماید و با کنترل و حتذف اثتر ستایر متغیرهتا ،هتمبستتگی
خالص بین دو متغیر را بسنجد .بنابراین رابطه بین تمایل به مهاجرت و متغیرهای اقتصتادی بتا کنتترل متغیتر میتزان
عالقه عاطفی به محیط روستا ،سنجید شد است .در جدول  2مشاهد گردید که با بهبود متغیرهای اقتصتادی ماننتد
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تعداد دام سبک و سنگین و درآمد فرد ،تمایل به مهاجرت کاهش یافته و یک رابطه معکوس معنیدار وجود دارد ،حال
با کنترل متغیر میزان عالقه عاطفی به محیط روستا ،این رابطه سنجید شد که نتیجه آن در جدول  1ارائه شد است.
درگام اول رابطه بین مجموع متغیرهای اقتصادی با تمایل به مهاجرت با مرتبه صفر یعنی بدون کنترل سایر متغیرهای
اجتماعی سنجید شد که یک همبستگی منفی یا معکوس در سطی  )1/11 ( 99درصد اطمینان وجود دارد .بهعبتارت
دیگر با بهبود شاخص اقتصادی ،تمایل به مهاجرت کاهش مییابد .در گام دوم متغیرهتای میتزان عالقته بته محتیط
روستا را کنترل میکنیم و این کار را از طریق ضریب همبستگی جزئی انجام میدهیم .نتای ضریب همبستگی جزئی
نشانداد که با کنترل متغیر میزان عالقه به محیط روستا ،رابطه بین متغیر اقتصادی و تمایتل بته مهتاجرت ،معنتیدار
نبود (  )1/12و در واق متغیر میزان عالقه به محیط روستا ،ناش مهمی در ماندگاری افراد در محیط روستا ایفا می-
کند ،وگرنه بهبود وضعیت اقتصادی به خودی خود و به تنهایی ،باعث ماندگاری و کاهش مهتاجرت روستتاییان نمتی-
گردد.
جدول  .6همبستگی جزئی
ضریب همبستگی

متغیر مستقل

متغیروابسته

مقدار r

سطح معنیداری

رابطه اول ،بدون کنترل
رابطه دوم ،با کنترل متغیر عالقه به محیط
روستا

متغیرهای اقتصادی
متغیرهای اقتصادی

تمایل به مهاجرت
تمایل به مهاجرت

-1/392
-1/

1/11
1/12

تحليل عاملی

با استفاد از تکنیک تحلیل عاملی به شیو تحلیل مؤلفههای اصتلی ،ستعی شتد عوامتل تأثیرگتذار بتر مهتاجرت
روستاییان به شهر مورد بررسی قرار گیرد .برای تشخیص مناسب بودن داد ها در تحلیتل عتاملی از ضترایب KMO
 and Bartlett's Testاستفاد گردید مادار  KMOبرابر با  1/1 2و در سطی قابل قبتولی بتود و آمتار بارتلتت هتم
معنیدار گردید .در جدول ذیل ،مادار واریانس و ضرایب ویه هر عامل آمد است .در این جتدول متیتوانیتد مشتاهد
کنید که چهار عامل با مادار ویه باالتر از  1/2قابلیت تبیین واریانس متغیرها را دارند ،بنابراین چهار عامتل بتا ماتادیر
ویه باالتر از  1/2استخراج شدند که عوامل چهارگانه 23/2 ،درصد از کل واریانس مربوط به عوامل مؤثر بر مهاجرت
را تبیین کردند .بهعبارت دیگر ،نزدیک به  %22عوامل مؤثر بر مهاجرت مشخص گردید که پس از بررسی متغیرهتای
مربوط به هر عامل و بارهای عاملی آنها ،عوامل بدین ترتیب :عامل دسترسی به خدمات ،عامل ویهگیهتای فتردی،
عامل اجتماعی و عامل اقتصادی نامگذاری شدند.
جدول  .7تعداد عاملهای (مهاجرت) استخراج شد همرا با ماادیر ویه  ،درصد واریانس و درصد تجمعی
ردیف

9
3

نام عامل
عامل دسترسی به خدمات
عامل ویهگیهای فردی
عامل اجتماعی
عامل اقتصادی

مقدار ویژه
1/ 32
1/2
1/1
-1/29

درصد واریانس مقدار ویژه
91/1
/ 3
/929
/939

درصد تجمعی واریانس
91/1
2 /9
19/21
23/2

نقش و اهمیت کشاورزی سنتی در تعدیل مهاجرت و پایداری جمعیت روستایی

99

از میان این عوامل ،نخستین عامل به تنهایی به میزان  91/1درصد از واریانس کتل را بته ختود اختصتاص داد
است .در این عامل نیز بیشترین بار عاملی مربوط به متغیر ایجاد دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی میباشد (جدول
) .عامل دوم ،تحت عنوان عامل ویهگیهای فردی نیز  / 3درصد واریانس کل را شامل گردید و در این عامتل
نیز متغیر سن سرپرست خانوار بیشترین همبستگی و بار عاملی را با عامل اصلی داشته است .تعداد فرزند هتم در میتل
به مهاجرت ناش مهمی ایفا کرد است بهطوریکه هر چه تعداد فرزندان بیشتر گردد بهدلیل عدم یافتن شغل مناستب
و همینطور دستیابی به رفا و خدمات بیشتر برای آنان در محیط روستا نیاز به پدید مهاجرت بتین آنتان بیشتتر متی
شود .عامل سوم که از آن بهعنوان عامل اجتماعی نام بترد شتد استت /929 ،درصتد واریتانس کتل را بته ختود
اختصاص داد است در این عامل بیشترین بار عاملی مربوط به متغیر امید به انتخاب شغل دیگر میباشد .عامل چهارم
با عنوان عامل اقتصادی نامگذاری گردید .این عامل به تنهایی  /939درصد واریانس کل را شتامل گردیتد .در ایتن
عامل متغیر تعداد دام بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داد است .متغیر درآمد نشان میدهد کته هرچته درآمتد
افراد باالتر میرود ،میل به مهاجرت در آنها افزایش مییابد ،که میتوان گفت اغلب افراد با درآمد باال و یا کسانی که
درآمد آنان افزایش پیدا کرد است به نوعی سطی انتظارشان باال رفته و بهدنبتال رفتا و ختدمات بیشتتری هستتند و
توانایی پرداخت هزینههای شهری را دارند.
جدول  .8نام عامل و بارهای عاملی هر متغیر
اولویت

اول

نام عامل
دسترسی به خدمات و امکانات

دوم

عامل ویهگیهای فردی

سوم

عامل اجتماعی

چهارم

عامل اقتصادی

متغیرها
دسترسی به خدمات
عدم امکانات کافی در روستا
تحصیل فرزندان در شهر
مادار زمین در روستا
سن سرپرست
تعداد فرزند
سطی سواد
انتخاب شغل دیگر
عالقه به محیط روستا
پیوند قومی
تعداد دام
درآمد
میزان کشت
میزان تولید در هکتار
اعتبارات

بار عاملی
1/ 2
1/229
1/ 133
1/ 3 3
1/ 9
1/ 1
-1/12
1/ 1
-1/12
-1/122
-1/
1/1 9
-1/2 9
-1/22
-1//2

نتيجهگيری و بحث
در این تحایق عوامل مؤثر بر کاهش مهاجرت روستا به شهر و همینطور میزان تمایل به مهاجرت افراد روستایی
بررسی گردید .براساس یافتههای پهوهش اکبر روستاییان بخش ممبی در شهرستتان بهمئتی بته فعالیتت دامتداری و
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زراعت مشغول هستند .زراعت مردم منطاه مورد نظر بهصورت دیم بود و اغلب دام آنان را دام سبک تشکیل میدهد.
تعلیف دام آنها بیشتر زمان سال از طریق مرات صورت میگیرد .در بخش ممبی دسترسی به خدمات کشاورزی پایین
بود و از ارائه خدمات زراعی و دامی ناراضی بود اند .در سالهای اخیر مهاجرت زیادی از این منطاه صورت گرفته و با
توجه به اطالعاتی که از دهیاریها و شبکه بهداشت روستاهای این بخش حاصل گردید اولتین مهتاجرین را بیکتاران
تشکیل میدادند .قشر کشاورز با توجه به مشکالت پیش روی آنان که در تحایق هم به آنها اشار گردید ،بته ختاطر
وابستگی به دام و زراعت خود و عدم مهارت برای فعالیت در مشاغل فنی در شهر ،در روستا ماندگار شدند و بته تولیتد
میپردازند .دامداران و کسانی که زمین زراعتی دارنتد در فصتل بیکتاری بته شتهر رفتته و کتارگری متیکننتد یتا در
شرکتهای خصوصی بهطور موقت به فعالیت پرداخته و اغلب با پدید مهاجرت فصتلی روبتهرو هستتند .اغلتب افتراد
سرپرست خانوارها که  %91از نمونه آماری پهوهش حاضر را تشکیل میدادند دارای فعالیت دامداری و زراعت بودنتد و
به ادامه فعالیت در بخش کشاورزی رضایت نشان میدادند (نتای جدول  .)3از جمله عوامل تأثیرگذار در کتاهش دام و
زراعت مردم این منطاه از نظر پاس دهندگان میتوان به خشکسالی ،درآمد پایین ،حمایتهای کم دولتت ،نبتود بتازار
مناسب برای فروش دام و محصوالت ،ارائه خدمات ضعیف کشاورزی و دامداری در ایتن بختش و تحصتیل فرزنتدان
اشار کرد .از دیگر نتای پهوهش میتوان به مؤثر بودن عوامل اجتماعی در کاهش مهتاجرت روستتاییان و مانتدگاری
آنان در روستا نام برد .عالقه باالی روستاییان به محیط روستا و همینطور پیوندهای خویشاوندی و قومی گستترد از
عوامل اجتماعی مؤثر در کاهش مهاجرت روستاییان بود اند که با نتای مطالعه خوشفتر و همکتاران (  ) 99تطبیتق
دارد .همانطور که تودارو در کتاب توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم به همین نکته اشار میکنند که فعالیتت
کشاورزی تنها یک شغل و منب درآمد برای روستاییان نیست بلکه یک نوع شیو زیستن میباشد ،بنتابراین وابستتگی
عاطفی به شغل و زمین و محیط روستا ،تأثیر فراوانی در ماندگاری در روستا و کاهش مهاجرت ایفا میکند .با توجه به
نتای همبستگی میتوان گفت که تعداد دام روستاییان ،سن افراد و همینطور شغل آنها در روستا مان مهتاجرت بته
شهر شد است و هر چه تعداد دام افراد و همچنین سن آنها باالتر باشد ،میل بته مهتاجرت در بتین متردم روستتایی
پایینتر بود است .نتای تحایق بنی اسدی و همکاران (  ) 99و دانشورکاخکی ( ) 9 2نیز بر اهمیت سرمایهگتذاری
در بخش کشاورزی بر پایداری جمعیت روستایی تأکید داشتند .از عوامل عمد و مهم در افزایش تمایتل بته مهتاجرت
افراد میتوان به دسترسی به خدمات و رفا بیشتر ،وجود بیکاری در روستا ،درآمد باالی افراد و تحصیل فرزندان اشار
کرد بهطوریکه این عاملها با تمایل به مهاجرت افراد رابطه مببت معناداری داشتهاند که با نتتای مطالعتات کیتانی و
همکاران ( ) 992و اذانی و بوستانی ( ) 991همخوانی دارد .بهعبارتدیگر توسعه خدمات بدون در نظر گرفتن ویهگی-
های تولیدی و بهبود خدمات توسعه کشاورزی بهخصوص تأمین و توزی نهاد ها و همینطور توسعه بازارها نمیتوانتد
بهعنوان راهکاری مؤثر در جهت کاهش روند مهاجرت باشد .با تمامی این مسائل هنوز مسئله عالقه به محیط زنتدگی
روستایی و وابستگی افراد روستایی به فعالیت در بخش کشاورزی میتواند در کاهش اثرات منفی مهاجرت مؤثر باشتد.
بهعالو نتای تحلیل عاملی نشانداد که بهطورکلی عاملهای دسترسی به خدمات ،عامل ویهگیهتای فتردی ،عامتل
اجتماعی و عامل ویهگیهای اقتصادی محیط روستا ،از جمله عوامل مهم در تمایل به مهاجرت افراد بود اند بهطوری-
که مطالعات پیشین بر این موضوع انگشت تأکید نهاد اند .از دیگر نتتای تحایتق متیتتوان بته عتدم تمایتل جوانتان
روستایی به فعالیت در بخش کشاورزی اشار کرد که این مورد در آیند میتواند معضالت زیادی مانند سترازیر شتدن
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نیروی جوان روستایی به شهر و افزایش بیکاری شهری و همینطور ایجاد پدیتد ستالخوردگی در بختش کشتاورزی
روستایی و کاهش تولیدات روستایی اشار نمود .بنابراین توسعه خدمات مناسب میبایست زمینتهستاز توستعه فضتای
اقتصادی و کسبوکار در محیط روستا بود همچنین با کاهش نابرابریهای فضایی موجود از ایجاد توقت و انتظتارات
باالتر در افراد روستایی نسبت به زندگی شهرنشینی خودداری نمود.
پيشنهادات
نتای تحایق نشان داد که شغل اکبریت مردم منطاه کشاورزی سنتی (زراعت دیم و دامداری بومی و محلی) بود
و این منطاه از پتانسیل باالیی برای فعالیتهای دامداری برخوردار میباشد .از آنجتا کته نتتای تحایتق بازگوکننتد
عالقه روستاییان به ادامه فعالیتهای مذکور میباشد ،لذا پیشنهاد میگردد برنامههای الزم برای اعطتای تستهیالت و
وامهای ضروری برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و دامداری برای روستاییان را در نظر بگیرد .نتتای تحایتق نشتان
میدهد یکی از عوامل مؤثر در پدید مهاجرت فشار عامل خشکسالی و اثر آن بر عدم تأمین علوفه الزم بترای تعلیتف
دامها و در نتیجه فروش ارزان قیمت و بیموق دام روستاییان میباشد .لذا پیشنهاد میگتردد در چنتین متواقعی متی-
بایست ضمن برنامهریزی پایینبهباال و توجه به نیازهای مخاطبان حمایتهای الزم برای رف معضل خشکسالی و به-
عبارتدیگر ایجاد فرآیند مناسب برای مدیریت بحران را در اولویت قرار داد .از آنجاکه بیشتر تغذیه دامهتا بتهصتورت
چرای طبیعی و استفاد از مرات صورت میگیرد ،لذا میبایست برنامههای منظمی برای تعادل دام و مرات داشتته و از
فشار بیش از حد بر نااط خاصی از مرات جلوگیری شود .ایجاد شغلهای موقت و پایدار در محیط روستا و ایجاد صنای
کوچک و صنای تبدیلی برای فروش محصوالت دامی و ثانویه آنهتا متیتوانتد زمینتهستاز تشتویق و افتزایش عالقته
روستاییان به گسترش و توسعه بخش کشاورزی در روستاهای این منطاه باشد .ارائه خدمات دامپزشکی در این منطاه
بهبود یابد و از دامپزشکهای سیار استفاد شود .از آنجاکه نتتای تحایتق بتازگو کننتد عتدم رضتایت روستتاییان از
خدمات توسعه کشاورزی موجود در منطاه میباشد لذا پیشنهاد میگردد :بیمه دام و محصوالت کشاورزی ستازماندهی
و همچنین زمینه استفاد از وامهای کم بهتر در فصتل زمستتان بته بترای خریتد علوفته و تتأمین مایحتتاج زنتدگی
خانوارهای روستایی فراهم گردد .نباید مراحل پیچید اداری مان از دسترسی روستاییان به خدمات و حمایتهای مالی
دولت شود .از آنجاییکه بخش دامداری روستاییان وابستگی زیادی به بختش مراتت داشتته لتذا پیشتنهاد متیگتردد
افزایش تعداد دام در منطاه کنترل و متناسب با ظرفیت مرات باشد .یکی از عوامل مهم ماندگاری روستتاییان شتغل و
ارتباطات اجتماعی در روستا میباشد که این ارتباطات زمینه مناسب برای توسعه سرمایه اجتماعی در محتیط روستتا و
همچنین افزایش میزان رضایت و دلبستگی و عالقهمندی روستاییان را به محیط روستا ایجتاد متینمایتد .الزم استت
برنامههای توسعه روستایی ابعد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و فرهنگی الزم در این زمینه را تتدارک و
اجرا نمایند .همچنین در پایان پیشنهاد میگردد هرگونه برنامه و سیاست توسعه کشاورزی در منطاه موردمطالعه باید با
دانش بومی سازگار و همسو باشد.
منابع
اذانی ،م .و بوستانی ،س . 991 .تحلیلی بر عوامل مؤثر بر مهاجرت روستایی (نمونه موردی :شهرستان ممستنی)،
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فصلنامه علمی -پهوهشی فضای جغرافیایی دانشگا آزاد واحد ابهر-99 : )3 ( 9 ،

.

بنیاسدی ،م ،.زارع مهرجردی ،م .و ورمزیاری . 99 . ،بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستتاییان در
ایران .تحایاات اقتصاد کشاورزی. 9 – 91 :) ( 2 ،
تودارو ،م . 912 .مهاجرت داخلی درکشورهای درحالتوسعه ،ترجمه مصطفی سرمدی؛ انتشارات مؤسسه تحایاات
و اموزش عالی (قابل حذف).
تودارو ،م . 9 1 .توسعه اقتصادی در جهان سوم ،ترجمه غالمعلی فرجادی ،چاپ چهتاردهم ،انتشتارات کوهستار،
تهران.
پاپلی یزدی ،م . .و ابراهیمی .م . 9 2 .نظریههای توسعه روستایی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علتوم انستانی
دانشگاهی (سمت) ،چاپ پنجم ،مرکز تحایق و توسعه علوم انسانی ،تهران.
خوشفر ،غ ،.دانش ،ی .و جوادینیا ،ع . 99 .مطالعه جریتانهتای مهتاجرتی و عوامتل متؤثر بتر آن در استتان
مازندران .فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی– فرهنگی. 32 - 21 :)3( ،
رمضانیان ،م .و عبتدلزاد  ،التف .) 9 1( .ستالخوردگی جمعیتت در بختش کشتاورزی ایتران .اقتصتاد و توستعه
کشاورزی. 12 - 12 :91 ،
طالب ،م . 92 .آزادسازی کشاورزی :توسعه کشاورزی یا مرگ روستتاها .اقتصتاد کشتاورزی و توستعه ،زمستتان
 ، 92شمار ویه . 39- 11 :
عابدی ،ع . 9 3 .بررسی تأثیر عملکرد بخش کشاورزی بر مهاجرت از روستا به شهر .پایاننامه کارشناسی ارشتد،
دانشگا آزاد اسالمی خوراسگان ،اصفهان.
عنابستانی ،ا .و عنابستانی ،ز . 991 .فرآیند درآمدزایی و ناتش آن در مهتاجرت روستتا بته شتهر .ستبزوار .مجلته
پهوهش و برنامه شهری. 31- 99 :)2( ،
غفاری مادم ،ز .و صبوحی ،م . 9 9 .بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران .ششمشن همایش
اقتصاد کشاورزی ،تهران. - 9 .
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Abstract
In the past decade, developments in economic, social, governing the country's population on
the one hand and knowledge of the immigration movement has been severe and in some areas
this displacement is associated with greater severity. Among the main causes of rural migration
to cities is the issue of employment. Because one of the main reasons for migration
unemployment and the nature of jobs The structural weaknesses in rural areas causes the
villagers to gain better opportunities and seek to improve social conditions - economic and
welfare of their lives to migrate to urban areas. Because the majority of jobs in rural areas are
agriculture, investment and migration to the agricultural sector can reduce, eliminate
unemployment and improve the welfare of the villagers. This study investigated the role and
importance of agriculture in rural life and avoid the crowds in the city where Bahmai County
has been made. The field research was a sample of 120 was calculated. The results show that
the development of the agricultural sector is decreased by reducing rural-urban migration of
rural income gap that the city has. Given the intensity of migration in this region, farmers were
more lasting than other rural populations. According to the survey results, it is emphasized that
the government's policy on investment and greater attention to agriculture as well as creating
employment in rural areas seem to be necessary.
Keywords: Migration, Development, Agriculture sector, Effective factors, Bahmai county.
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