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 چکيده

حرکات شتدید  سو و آگاهی جمعیت از سوی دیگر سبب اجتماعی حاکم بر کشور از یکو  های گذشته، تحوالت اقتصادیدر دهه
علتل و   نهیدر زم یمطالعات فراوان. جایی در بعضی مناطق کشور با شدت بیشتری همرا  بود  است همهاجرتی گردید  که این جاب

انجتام   انییمهتاجرت روستتا   لیعوامتل تعتد   نهیدر زم یمطالعات کمتر یول ته،گرفبه شهر صورت انییمهاجرت روستا یامدهایپ
ی ریو جلتوگ  ییروستتا  پایتداری جمعیتت  در  ی ستنتی بختش کشتاورز   تیمنظور بررسی ناش و اهمپهوهش به نیا. گرفته است

جتز    تیت از نظتر ماه  قیتحا نیا. صورت گرفته است( راحمدیو بو هیلویاستان کهگ) یدر شهرستان بهمئ مهاجرت روستا به شهر
 یجامعه آمار. ها پرسشنامه بود  استآوری داد ی و ابزار جم شیمایاز نوع پ یلیتحل ،یفیتوصهم  قیتحا و روش یکمّ ااتیتحا

. بتود  استت   ی در استان کهگلویته و بویراحمتد  از تواب  شهرستان بهمئ یبخش ممب ییروستا سرپرست خانوارهای شاملتحایق 
-مونته شدند که به شتیو  ن  ابمطالعه انتخ ینفر سرپرست خانوار برا 1  حجم نمونه با استفاد  از فرمول کوکران محاسبه شد و

منبت  درآمتد    نیشتتر یدهتد کته ب  ینشان مت  قیتحا  ینتا. گیری گردیدگیری طبااتی به نسبت جمعیت هر روستا، اقدام به نمونه
باعث کاهش روند مهاجرت از روستا به شتهر شتد  و    یبود  و توسعه بخش کشاورز ی سنتیمنطاه از بخش کشاورز انییروستا

تعداد دام ستبک،   یرهایداد که متغ چندگانه نشان ونیرگرس  ینتا. را  داشته استهمرا به یشهر -روستا یکاهش شکاف درآمد
 نیبا توجه به شدت مهاجرت در ا. اندهداشت انییروستا یرا در ماندگار تأثیر نیشتریروستا ب طیبه مح یو عالقه عاطف یمادار اراض

 یگذارهیدولت در سرما استیبر س دیتأک قیتحا  یبا توجه به نتا. ماندگارتر بودند ییاقشار روستا هیمنطاه، کشاورزان نسبت به با
اشتتغال در منتاطق    جتاد یطور انیو هم هاها و محدودیتی متناسب با وضعیت اقلیمی و پتانسیلشتر به بخش کشاورزیو توجه ب

 .رسدینظر مالزم به ییروستا
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 مقدمه

در یک . باشدمهاجرت در کنار زاد و ولد و مرگ و میر جز  سه مؤلفه اصلی در تعیین میزان جمعیت یک منطاه می
توان پدید  مهاجرت را بخشی از فرآیند توسعه و تحوالت اساسی در قرن بیستم دانست که در تمام نااط نگا  کلی می

عنتوان  ای بته طتور فزاینتد   مهاجرت و شهرنشینی به. دنیا با شدت متفاوت و در فاصله زمانی مختلف اتفاق افتاد  است
 یعامتل مهتم بترا    کیعنوان مهاجرت به. ستشد  قرن بیست و یکم به رسمیت شناخته شد  ایکی از مسائل تعریف

. هستتند  یو اقتصاد یاجتماع  یهافرصت یچرا که مردم در جستجو ،رودیشمار مبه ینیشهرنش ندیو فرآ یرشد شهر
های تأمین شغل، دسترستی  در زمینه شیبه افزا مهاجران رو  استابال ازو  یزیربرنامه یشهرها برا تیحال ظرف نیبا ا

باشد و میزان مهاجرت بیش از ظرفیت و تتوان شتهرهای کشتورهای در    امکانات و سایر خدمات، محدود میبه زمین، 
دنبال بهبود کیفیت زندگی و یافتن رویه در کشورهای جهان سوم بهمهاجرت بی  (.2 1  ، الیاومب)باشد حال توسعه می

بته همتین ختاطر از    . باشتد هر و روستتا متی  شغل و دسترسی به سطی درآمد و امکانات بیشتر و کاهش فاصله بین شت 
،  چیوکتوادزی و پتاتینس  )کننتد  عنوان یک استراتهی باا و یک کاتالیزور در فرآیند تحول توستعه یتاد متی   مهاجرت به

از طرفی هم مهاجرت روستائیان به شهر موجب کاهش مناب  پایه و محدودیت دسترسی به برختی ختدمات و   (. 9 1 
به بیان دیگر افزایش مهاجرت روستاییان به شهر و کاهش جمعیت روستایی . گرددجمعیت میامکانات متکی بر میزان 

باشتد  ها، خدمات و امکانات در روستا که متکی به میزان جمعیت میگردد تا ایجاد و توسعه برخی زیرساختموجب می
که  دهدینشان م یمهاجرت جهان هایمطالعات سازمان ملل و گزارش(. 2 1 ، 9جرمی و جینوا)با مشکل مواجه گردد 

. باشتند خود متی  تیدرصد آستانه جمع 21هنوز کمتر از  ها،در بخش زیرساخت سومجهان یدر کشورها یمناطق شهر
درصتد   21سوم، قادر به پاسخگویی نیازهتای  ها و امکانات فعلی در شهرهای کشورهای جهانبه بیان دیگر زیرساخت
 ها رساختیز .رصد جمعیت مازاد بر خدمات و امکانات در شهرها ساکن شد  استد 21باشند و جمعیت شهری خود می

و امکانات و ارائته   ازهاین یدارد تا بتواند پاسخگو یبه زمان طوالن ازیتوسعه ن حال در یدر کشورها یشهر یو بسترها
در  یگتذار  هیستوم سترما   شتود حتدود دو  یم ادآوریمهاجرت  یطور که گزارش جهانهمان. آن باشد تیجمع به  اتخدم

 د یت پد ریت اخ یهتا ستال  یطت   (.2 1  ،الیاومب) هنوز ساخته نشد  است اایدر آفر 121 تا سال  یشهر یهارساختیز
بته   یکستب شتغل بهتتر و دسترست     ن،ییدرآمتد پتا   ،یکاریمانند ب یمتعدد لیبه دال یی در کشور ایرانمهاجرت روستا

ستواد از روستتاها بته    کار کتم  یرویشدن ن ریازسر. ستشد  ا دیرفا  تشد شیطور افزانیخدمات و امکانات بهتر و هم
موجب افزایش بیکاری شهری از یک طرف و رو آوردن به مشاغل کاذب از طترف دیگتر شتد  استت     شهرها،  هیحاش

هتای سیاستی،   رویه یتک بیمتاری اجتمتاعی و عامتل بستیاری از نابستامانی      بی بنابراین مهاجرت(. 991  عنابستانی،)
گروهی از علمای توسعه معتاد به پیامدهای مببتت مهتاجرت   (.  99 فر و همکاران، خوش) جتماعی و فرهنگی استا

چنین انتاتال نیتروی   باشند و مهاجرت از روستا به شهر و همشرط اساسی برای توسعه اقتصادی میعنوان یک پیشبه
تتودارو  . داننتد یافتگی میو گذار به مرحله توسعههای الزم شرطانسانی از بخش کشاورزی به بخش صنعت را از پیش

عنتوان  به یکه توسعه و رشد بخش کشاورزنیز بر اهمیت توسعه کشاورزی انگشت تأکید نهاد  و معتاد است ( 1 9 )

                                                                                                                                                         
1- Mariama Awumbila 
2- Chukwuedozie and Patience  
3- Jeremy and Jinhua  
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طور سوم بهجهان ییروستا تیدرصد جمع 1 از  شیاست و علت آن را اشتغال ب ییتوسعه روستا یموتور و محرکه اصل
از مهتاجرت   یریجلتوگ  یبترا  رانیدر کشور ا ریاخ یهادر دهه. داندیم یکشاورز یهاتیاز فعال میمستاریغو  میمستا
 نییاز باال به پتا  یهابرنامه یروستا و اجرا طیخاطر عدم نگا  جام  به محاتخاذ شد  و به یادیز یهااستیس ییروستا

از . میهستت  رانیت شدن روستاها در نااط مختلتف ا ی خال چنان شاهدهم ،یاتوسعه یهاو عدم مشارکت مردم در برنامه
شدن ی خال نهیزم تواندیم یو توجه نکردن به بخش کشاورز باشدیم یکشاورز ییمردم روستا تیجا که اغلب فعالآن

مهتاجرت   د یت پد. میباشیبه سمت شهرها م ییو فعال روستا کاریب یرویشدن ن ریلذا شاهد سراز د،یروستا را فراهم نما
 جتاد یقتادر بته ا   یبخش شتهر  گرید یشد  و از سو ییغذا داتیجوان و کاهش تول یرویشدن روستا از ن یباعث خال
بختش  . خواهنتد شتد   یاد یت چیپ یافراد در شهرها دچار معضتالت اجتمتاع   نیهمه مهاجران نبود ، لذا ا یاشتغال برا

 93ستال   کتار در   یروین یریطر  آمارگ  یرد، براساس نتارا بر عهد  دا یاتیح یناش رانیدر اقتصاد کشور ا یکشاورز
درصتد از    3 /2 یبخش کشاورز 3 سال  در . کنند یم تیفعال یدر بخش کشاورز ییدرصد از شاغالن روستا  21حدود 

    /1بته   91ستال    درصتد،  9 / بته   2 سال   شاخص در نیبود که ا سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داد 
ناختالص   دیدرصد از تول   حدود  یزبخش کشاور گریاز طرف د. است افتهیدرصد کاهش   2 /9 به 99سال   ودرصد 
شود های محروم در کشور محسوب میاستان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان. دهدیرا به خود اختصاص م یداخل

ها نداشته و عوامتل متعتددی   ، رفا ، زیرساختها اشتغالکه بنا به آمار رسمی و غیررسمی، وضعیت مطلوبی در شاخص
کته استتاندار   طوریبه. استان اول کشور قرار بگیرد 2دست به دست هم داد  است تا این استان از نظر بیکاری در بین 

. کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تأیید باال بودن نر  بیکاری در استان، خوستار حمایت و توجه جدی به استان شد  استت 
د  استان کهگیلویه نیز در مجلس شورای اسالمی به اوضاع نابسامان بیکاری در استان که در برختی شتهرها بته    نماین

را  یکتار ینتر  ب  نیبتاالتر  زیت ن 993 در سال  (.991 خبرگزاری تسنیم، )رسد، اشار  کرد  است  درصد می 91بیش از 
  انتد  درصد داشتته     1,3  و    2,1 ،    2,2   با  بیبه ترت یاریکرمانشا  و چهارمحال و بخت راحمد،یو بو هیلویکهگ یهااستان

شهرستان بهمئی از جمله شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد هتم از ایتن قاعتد  مستتبنی       (.991  ن،یاقتصاد آنال)  
یه بته شتهر   روهای بیطرف شاهد مهاجرتاز یک. برد نبود  و از نظر شاخص بیکاری، در وضعیت نامطلوبی به سر می

ایم و از سوی دیگر هم پتانسیل و ظرفیت شهر، پاسخگوی نیازهای رفاهی، اشتغال و بهبود درآمتد متردم منطاته    بود 
دامداری غیرصنعتی و زراعتت  )و کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان بهمئی اغلب به شیو  سنتی  دباشبهمئی نمی
مختلف که به  یهاها و نگا استیبا توجه به س مینیاست تا بب نیبر ا یسع قیتحا نیر اباشد، بنابراین د می( دیم غالت

وجتود   یآن در توسعه روستتا و اقتصتاد ملت    گا یو جا ی سنتیدربار  ناش کشاورز یمتفاوت اتیو نظر یبخش کشاورز
الزم   نهیو زم شدن روستاها از سکنه داشته باشدی از خال یریدر جلوگ یتوانسته ناش مناسب و مببت یاورزکش ایدارد، آ

طتور اشتتغال و کتاهش    نیو همت  ییروستتا  هیت رویب یها، کاهش روند مهاجرتدر محیط روستا افراد یجهت ماندگار
  دنیروستا فراهم نما طیو فار را در مح یکاریب

در ابتدا  ییارائه شد  است و مهاجرت روستا یمختلف اتیبه شهر، نظر انییدر باب مهاجرت روستا ینظر دگا ید از
از نظتر  . کننتد یقلمتداد مت   یاز عوامل رشد اقتصاد یکیمهاجرت را  ،یمکتب نوساز پردازانهینظر. شدیم یمببت تلا
 –یشتهر  یهتا عتدم تعتادل   ،کننتد  یم یآن بررس یتماعاج یکارکردها دگا یمهاجرت را از د د یکه پد ان،یکارکردگرا
 طیافتراد در محت   یاجتمتاع  یازهتا یمعنا که ن نیبه ا گرددیم انییموجب مهاجرت روستا یشهر یهاو جاذبه روستایی
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-یمت  یابیمببت ارز مهاجرت را تماماً  یآنان نتا. کنندیم ازهاین نیاقدام به مهاجرت و رف  ا شودینم رد برآو ییروستا
 تیخود افراد مهاجر باتوجه به وضتع  یعنیاست  ییعاال د یپد کیمهاجرت  ، نیدف  و جذب راونشت هینظر بقط. کنند

در  یاسیس و یاجتماع ،یعوامل نامساعد اقتصاد. کنندیمطلوب، اقدام به مهاجرت م تیبه وضع دنیرس یموجود و برا
 یامتدها یعلتل و پ  ،یمکتب وابستگ پردازان هینظر یطرف از. گرددیم دیجد طیهاجرت فرد به محمموجب  یفعل طیمح

مهاجرت موجتب   شیهم افزا یطرف مهاجرت و از شیتوسعه نابرابر را افزا جهیو نت دانند یمهاجرت را در ارتباط باهم م
مهتاجرت و   دیتوسعه نابرابر باعتث تشتد   گرید انیبه ب. کنندیم تیرا تاو گریهمد جهیو در نت گرددیم یتوسعه نابرابر

 یرویت ن دیت که با شد نیهم اشار  به ا سیآرتور لوئ یدر مدل دوبخش. شودیم یهم موجب نابرابر هاجرتم د یخود پد
و  یزدیت  یپتاپل ) ابتد یبود  به بخش صنعت انتاال  نییپا یبازده یباشد و دارا یکه همان کشاورز یکار از بخش سنت

 استت  یاقتصتاد  د یت پد و معتاد است عمدتاً اردد ییدر باب مهاجرت روستا یمهم هیتودارو هم نظر(. 2 9  ،یمیابراه
 لیت مهاجرت از روستا به شتهر بته دل   یکه وجود نر  باال داردیم انیت تودارو ب  سیمدل مهاجرت هر(. 1 9 تودارو، )
 ،یکشتاورز  یکته بتا عنتوان آزادستاز     یادر مطالعه(  92 )طالب (. 2 9  ،یمیو ابراه یزدی یپاپل)ست ا باال یکاریب

معتاتد   ،و ژاپن انجام داد  است رانیا ییو روستا یکشاورز تیوضع نیب سهیمرگ روستاها و با ماا ای یکشاورزتوسعه 
 باشتد یت مت نعصت  شرفتیمان  پ یکه کشاورز استیس نیو ا ستین یو صنعت تعارض و تاابل یکشاورز نیاست که ب

اگرچته   ییمهاجرت روستتا  ،یکل طوربه. است یو مکمل توسعه صنعت شرطشیپ ،یو توسعه کشاورز بود اشتبا   کامالً
شد  و  کرد  لیتحص و جوان یرویروستاها از ن هیاما موجب تخل کند،یم جادیجر اقشر مها یرا در هر برا ییهافرصت

و  ینینشهیحاش د یدر شهر و پد ینابرابر دکنند ،یتول یرویروستا از ن هیمنطاه مهاجرفرست، تخل یافتگینتوسعه تیتاو
 . دنبال داردرا به یو تضاد فرهنگ یعاجتما یهایناهنجار

 انگریت ب  یصورت گرفته است و نتا یادیدر اقتصاد روستا و اقتصاد کشور مطالعات ز یناش مهم کشاورز  نهیزم در
-در مطالعه(  99 )فر و همکاران خوش. باشدیم انییروستا یرفا  و ادامه زندگ شیافزا یبرا یبخش کشاورز تیاهم

نتای  مطالعه محااان تا حدودی با مطالعات . پرداختندهای مهاجرتی و عوامل مؤثر آن در استان مازندران ای به جریان
های آنان نشان داد کته بیشتترین   کردند، متفاوت بود  و یافتهقبل از آن که علل اصلی مهاجرت را اقتصادی قلمداد می

. ستت را داشتته ا  تتأثیر عامل مؤثر در روند مهاجرت روستاییان، عوامل روانشناختی بود  و متغیر اقتصادی هم کمترین 
به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهتاجرت روستتایی بتا استتفاد  از شتیو  معتادالت       (  99 )بنی اسدی و همکاران 

 افتزایش  درآمتد،  توزیت   بهبود که است آن از نتای  مطالعه حاکی. پرداختند 1 9  -929 سیستم همزمان برای دور  

 بختش  در گتذاری سترمایه  چنتین هتم  و روستتا  و شتهر  میان شکاف دستمزد کاهش روستاها، عمران در دولتی مخارج

 کشاورزی، محصوالت قیمت شاخص افزایش چنینهم .شد خواهد شهرها به روند مهاجرت کاهش به منجر کشاورزی

 گتذاری کشتاورزی،  سرمایه بر مببت اثرگذاری طریق از زیرکشت سطی افزایش و اقتصادی رشد نر  باسوادی، افزایش

در یک مطالعه میدانی نشان دادند که ( 992 )کیانی و همکاران . شد خواهد شهر به روستا از مهاجرت کاهش منجر به
-بسزایی در روند مهاجرت روستاییان داشته و ناش آن از سایر عوامل اجتماعی و کالبدی، پررنگ تأثیرعامل اقتصادی 

 یدر شهرستان ممسن ییعوامل مهاجرت روستا لیبه تحل یدانیمطالعه م کیدر ( 991 ) یو بوستان یاذان. تر بود  است

                                                                                                                                                         
1- Rovenstein 
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بته   یو عدم دسترس داریو پا یمانند عدم درآمد کاف یاذعان داشتند که عوامل اقتصاد قیتحا  ینتا هیپرداختند که برپا
مهتاجرت   یامتدها یپ یبه بررست (   9 ) یانیس یقاسم. است افتهی شیافزا ییخدمات و امکانات، روند مهاجرت روستا

مببتت   یآگتاه  شیزافت و ا یاقتصتاد  دابعا یمهاجرت در برخ دادنشان   یبه شهر پرداخته است که نتا ییاجوانان روست
مطالعه  کیدر ( 1 9 )زاد  و عبدل انیرمضان. داشته است یمنف یامدهایپ یو ناهنجار یاز نظر ابعاد اجتماع یبود ، ول

 لیدلبه . مهاجرت بود  است ،یو بخش کشاورز ییروستا تیجمع یدر سالخوردگ لیعامل دخ نیترکه مهم ندنشان داد
در روستا و بختش   یعدم تعادل در ساختار سن کی نیبنابرا دهند،یم لیرا جوانان تشک ییاغلب مهاجران روستا کهنیا

وری کشتاورزی بتر   ای تتأثیر افتزایش بهتر    در مطالعه( 2 9 )دانشور کاخکی و همکاران . شد  است  جادیا یکشاورز
دهد که شکاف درآمدی ها نشان مینتای  تحایق آن. بررسی نمودند9 9  -921 دور   وستاییان ایران را درمهاجرت ر
-مهاجرت متی  کشاورزی از روندخش گذاری در بچنین سرمایههم. شودروستا باعث افزایش مهاجرت می ومیان شهر 

نشتان داد    یوری کشاورزی انجام شتد، نتتا  رابطه بین مهاجرت و تغییر در بهر  یمنظور بررسکه به یپهوهش در .کاهد
وری و افزایش سرمایه انسانی در بختش  های زیرکشت، افزایش بهر که افزایش تولید بخش کشاورزی، افزایش زمین

از  ران،یت ا در یتوستعه کشتاورز   مطالعتات در ( 9 9 )ملور (. 3 9 عابدی، ) شودکشاورزی موجب کاهش مهاجرت می
 یتنهتا را  کتاهش نتابرابر    یکه اصوالً سرعت گرفتن روند توستعه کشتاورز   ردیگیم جهیها و راهبردها نتتعامل هدف
 دیت تول یمناستب بترا   یآبت  یاز اراضت  یبرختوردار  لیت بته دل  رانیا .است ییو روستا یدر مناطق شهر یسطو  درآمد

 یبترا  یمناستب  اریبس گا یبه رشد است، در جا رو ییو روستا یها در سطو  ملآن یمحصوالت پر ارزش، که تااضا برا
 تیت ظرف نیتتر نه تنها بزرگ رانیذکر است که در مورد ا انیشا. قرار دارد یدر بخش کشاورز ینر  رشد نیتحاق چن

نهفته استت،   یو دام یمحصوالت باغ ه یو هپر ارزش ب یکاالها دیدر تول یو شهر ییکاهش تفاوت درآمد روستا یبرا
کته بته مطالعته ناتش      یپهوهش رد. محصوالت وجود دارد لیقب نیا دیتول شیافزا یبرا زین یمناسب اریبس طیبلکه شرا
 یاقتصتاد  تیت مطلب بود که فعال نیا یایگو قیتحا  یشهرستان پلدختر پرداخته شد، نتا ییدر توسعه روستا یکشاورز

. گتردد یمت  نیتتأم  قیت طر نیاز هم ییروستا تیدرآمد جمع یو منب  اصل باشد یم یکشاورز ،مطالعه غالب منطاه مورد
و  ییروزافتزون بته متواد غتذا     ازیدر شهرستان پلدختر و تالش کشاورزان، ن یزکشاور یکنون طیبه علت شرا نیچنهم

ونتد  گرا) عمتل آورد  شتود  هالزم بت  یگتذار  هیسترما  یمنطاه در بخش کشاورز نیکه در ا کندیم جابیا شتریدرآمد ب
هتا در  آن. پرداختنتد  هیدر ترک ییعوامل مؤثر بر توسعه روستا یبه بررس یایدر تحا( 1 1 )  و همکاران لمازی(.   9 
-توستعه  لینشان داد که دل قیتحا  ینتا. اشار  کردند ییوستابر توسعه ر گذارتأثیرخود به دوازد  عامل مؤثر و  قیتحا

 یهتا تیحماو فادان  یخصوص دامبه یکشاورز دیمدرن تول یهاو یعدم استفاد  از ش لیدلروستاها به یبرخ یافتگین
 یمناطق کشاورز ییپرورش دام، شناسا د،یمدرن تول یهاو یاز ش تیو حما قیها معتاداند که تشوآن. بود  است یدولت

 ،یو کتودده  یاریآب قیاز طر یکشاورز داتیدام، توسعه تول یها به عنوان مرت  برانیزم نینشد  و استفاد  از ا اشغال
و بهبود توستعه   یکشاورز داتیتول شیافزا نهیزم تواندیگلخانه م احداثو  یکشت محصوالت تجارریسطی ز شیافزا

 یکه در کشور غنا انجام شد  است، ناتش کشتاورز   گرید یایدر تحا. را فراهم کند انییرفا  روستا شیو افزا ییروستا
 1 از  شیبت  هکنتد کت  یطرنشان ماخ یو. داندیو ثبات منطاه در کشور غنا م یمل تیاساس امنرا  ییدر توسعه روستا

                                                                                                                                                         
1- Bülent Yılmaz et al 
2- Seipel  



 1317 بهار، 1، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      92

 

 نیت ا یناختالص ملت   دیت سهم را در تول نیتربزرگ یاست و کشاورز یکشور فعال در بخش کشاورز نیا تیدرصد جمع
 ،یبختش کشتاورز   یورمهاجرت از روستا به شهر و بهتر   یدر بررس ( 11 )  تیگلداسم(. 113 ،  سیپل)کشور دارد 

-هیاست و سرما ییبه درآمد سرانه روستا یسرانه شهر رآمدمببت از نر  د یکه مهاجرت از روستا به شهر تابع افتیدر
ای با عنوان اثرات و در مطالعه( 2 1 )جرمی و جینوا  .باعث کاهش مهاجرت شود تواندیم یدر بخش کشاورز یگذار

در کشور ماداسگار انجام دادند براین باور بودنتد کته نتر  مهتاجرت در کشتور       پیامدهای مهاجرت روستا به شهری که
منتاطق  . دلیل نوسان شدید جمعیتی بتا مشتکل مواجته کترد  استت     ماداسگار باال بود  و توسعه مناطق روستایی را به

اکبریت افراد متورد  . باشدروستایی با ازدست دادن جمعیت خود در دسترسی به مناب  و امکانات با محدودیت روبرو می
کنند که اگر شکاف بین شتهر و روستتا بته حتداقل     یافتن به شغل و امکانات به شهر مهاجرت میدلیل دستمطالعه به

در ( 9 1 )چیوکتوادزی و پتاتینس   . دهند در مکان فعلی یعنی روستا به زندگی خود ادامه دهنتد برسد، مردم ترجیی می
گیرنتد کته جمعیتت    ت روستا به شهر در کشور نیجریه انجام دادند، نتیجه متی ای که تحت عنوان اثرات مهاجرمطالعه

باشد و بعد از برشمردن اثرات منفی مهاجرت بر ساختار اقتصادی های ضروری برای پایداری روستا مییکی از شاخص
ورزی و بهبتود  گتذاری در بختش کشتا   ها در راستای سترمایه گذاریکنند که باید سیاستو اجتماعی روستا، توصیه می

 . بخش تولیدات این بخش باشد

  هاروشمواد و 

با هدف بررسی ناش فعالیت کشاورزی در تعدیل مهاجرت روستاییان و پایتداری جمعیتت در   حاضر  یپهوهش کمّ
سرپرست  شامل قیتحا یجامعه آمار .و به کمک ابزار پرسشنامه انجام شد  است یشیمایبه صورت پمناطق روستایی 

و  هیت لوگیاستتان که  یشهرستتان بهمئت   توابت  از  یواق  در بختش ممبت   یشمال ریدهستان گرمس ییروستا یخانوارها
حجتم  . بود  است یواق  در شهرستان بهمئ ینفر در بخش ممب 11  با حجم جامعه آماری برابر . بود  است راحمدیبو

حجم  امتناسب ب یاطباهصورت به یریگروش نمونه. دیگرد نیینمونه تع 1  با توجه به فرمول کوکران  ینمونه آمار
 - خانوار،  1 کمتر از  - :به چهار گرو   اریمع و انحراف تیجمع هیکه روستاها را بر پا بیترت نینمونه بود  است به ا

نمود  و بته تناستب هتر طباته،      یبندخانوار دسته 11  یباال یروستاها -3خانوار و  11 تا  21 -9خانوار،  21تا  1 
 تیت کته موقع  جتا از آن. بتود  استت   ییروستتا  یهم سرپرست خانوارهتا  لیلواحد تح. صورت گرفته است یریگ نمونه
صتورت  د بته انت هاز هتم قترار گرفتت    یکم ارینداشته و در فاصله بس یتفاوت گریمنطاه با همد نیا یروستاها ییایجغراف
االت پرسشتنامه در سته ستطی    ؤست . دیت از هر طباه چند خانوار به نسبت درصد و سهم آن طباه انتخاب گرد یتصادف
بته   SPSSافتزاری   هتای نترم  ها در محیطآوری اطالعات و پردازش آن پس از جم . اند بود  یا و فاصله یبیترت ،یاسم

قترار   دییت و تأ یگترو  متورد بررست    دیتوسط اسات مااله ییروا. مطالعه پرداخته شد ها و تبیین موضوع موردتحلیل داد 
 یکرونبا  استفاد  شد  استت کته ماتدار آلفتا     یاز روش آلفا قیابزار تحا ییایاعتماد و پا تیسنجش قابل یبرا. گرفت

 .آمد  است  در جدول  کیپرسشنامه به تفک یهالفهؤاز م کدامهر  یکرونبا  برا

                                                                                                                                                         
3- Goldsmit et al 
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 تحایقهای مورد تأکید پایایی ساز . 1 جدول

 ردیف نام سازه تعداد متغیر میزان آلفای کرونباخ

   مندیرضایت 2 2/1 2

   تمایل به مهاجرت 2 3/1  

 9 عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت 1  133/1

 3 موان  مهاجرت  2/1 2

 

 نتايج

 یدارا ایت سواد یسال بود  و اغلب ب  3به  کیسن سرپرست خانوارها نزد نیانگیداد که م تحایق نشان های یافته
درصد از پاسخگویان  21رفته همسواد بودند و رویکه نزدیک به نیمی از نمونه آماری، بی طوریبه هستند ییسواد ابتدا
الً باشد کته معمتو   یمعن نیبازگوکنند  ا یبه نوع تواندیم نیا .سواد و دارای سواد ابتدائی تشکیل داد  استرا افراد بی

به دنبتال شتغل و رفتا      دهندیمخانواد   لیکه تاز  تشک یکرد  از روستا مهاجرت کرد  و جوانانلیافراد باسواد و تحص
دهنتد  مستن    مطالعه نشان منطاه مورد ییروستا یباال بودن سن سرپرست خانوارها. کنندیبه شهر مهاجرت م شتریب

که نتای  تحایاات پیشین هم در  باشدیفعال موجود در روستا م یرویطور مسن شدن ننیو هم ییروستا تیشدن جمع
 نیت ا یمربوط بته سرپرستت خانوارهتا    تیفعال نیشتریاست که ب نیا انگریب قیتحا یها افتهی. باشدتأیید این گفتار می

 نیت ا یسرپرست خانوارها%  91به  کینزد یکه با افزودن بخش دامدار باشدیم( زراعت دیم)سنتی  یبخش کشاورز
های سنی، سطی سواد، تعداد فرزنتدان  تصویر کلی از ویهگی  در جدول . بودند یزراعت و دامدار تیفعال یمنطاه دارا

 . گرددو شغل اصلی ارائه می

 مطالعه های سرپرست خانور در نمونه مورد ویهگی .2 جدول

 نما میانگین -مشخصه آماری ویژگی ردیف

 (سال) 91 (سال) 29/32 سن سرپرست خانوار  
 سواد بی درصد 32 سواد سرپرست  
 (فرزند) 9 (فرزند) 3/   تعداد فرزندان 9
 (کشاورزی) 9-  شغل سرپرست 3
 هکتار 9 هکتار  9/9  هکتار زمین 2
 (کیلوگرم/هکتار) 911  (کیلوگرم/هکتار)11   (کیلوگرم/هکتار)عملکرد  1
 دام سبک-  نوع دام 2
 (گوسفند) 1  9 /22 تعداد گوسفند  
 (بز) 31  91/2 تعداد بز 9
    /2  تعداد گاو 1 
 (طبیعی مرات )  -  نوع تغذیه دام   

 

پنهتان در بختش    یکاریبعد خانوار باعث ب شیفرزند بود  که افزاچهار  یهر خانواد  دارا نیانگیطور مبه نیچنهم
کشتور در   ییروستتا  وارمتوسط بعد ختان  کهنیابا توجه به . گرددیبخش م نیدر ا یور و موجب کاهش بهر  یکشاورز
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 طیختانوار در محت   یهنوز شاهد بعد باال نیبنابرا. است افتهیکاهش  3/9به  992 و در سال  22/9برابر با  991 سال 
افتراد   نیت زراعتت ا . کترد  یبودن باالبودن بعد خانوار داوریمنف ایدر باب مببت  یراحتبه توان یکه نم میهست ییروستا
و  شترفته یپ یآنتان و عتدم استتفاد  از تکنولتوژ     یها نیزم یجوارخاطر همبود  و به میکشت غالت به شکل دشامل 
 کیت منطاه نزد نیهم بود  و بنا به گفته کشاورزان عملکرد جو و گندم در ابه کیها نزدعملکرد محصول آن ،یزیمتما
دست آمتد ،  هب تبا توجه به اطالعا. دست آمد  استهدر هکتار ب لویک 211 تا  11   نیبطور میانگین به بود  وهم به

هر خانوار  نیزم نیانگیوجود نداشته و م یفرزندان چالش نیآن ب  ینداشتند و در توز نیمشکل کمبود زم ییمردم روستا
 یمنطاته آبت   نیت ا یهتا نیکه زم یلیبه دل. ها بود  استدر تملک آن نیاز مادار زم تیبر رضایهکتار بود  که مبن سه
خاطر عدم به. هستند یآسمان یها زشیدر فصل ر( گندم و جو) یمید صوالتفاط قادر به کشت مح انییروستا ستند،ین

فصل آبی سال مطتابق  فصول سال، کشاورزان فاط قادر به کشت غالت در  ریکشت در سا یبه منب  آب برا یدسترس
  .بال استفاد  خواهد بود ییمردم روستا یبرا یزراع نیفصول سال زم گریباشند و در دیم های جویبا ریزش

 ثر بر تمایل مهاجرت به شهر و عدم تداوم شغل کشاورزی به ترتیب اولویتؤعوامل م. 3جدول 

 گویه ردیف
میانگین  -مشخصه آماری

 (5) از
 نما

 خیلی زیاد 3 درآمد پایین و عدم تداوم شغل کشاورزی  
 خیلی زیاد 92/9 آن در کاهش دام تأثیرتخریب مرات  و   
 خیلی زیاد 2/9  دسترسی به خدمات و امکانات 9
 خیلی زیاد 12/9 عدم امکانات کافی در روستا 3
 خیلی زیاد 9/ 3 بیکاری و جستجوی کار در مهاجرت تأثیر 2
 خیلی زیاد 32/9 تمایل به مهاجرت فرزندان 1
 زیاد 9/99 تحصیل فرزندان در مهاجرت تأثیر 2
 زیاد 1/9  عدم تداوم شغل کشاورزی در خشکسالی تأثیر  
 خیلی کم  /2  تمایل به مهاجرت 9
 خیلی کم  /21 (توزی  دارو و دامپزشک سیار)  رضایت ازخدمات دامپزشکی 1 

   
کود، سم، دارو، اعتبارات مالی و ) به خدمات کشاورزی و دامداریدسترسی

 (بیمه
 خیلی کم  /21

 

اشتار    ییطور زنان روستانیبودن سطی سواد سرپرست خانوارها و هم نییتوان به پا یپهوهش م یها افتهی گریاز د
 ییباشد که افراد اگر به شهر مهاجرت کنند فاقد هر گونته مهتارت و توانتا    نیکنند  ا تواند بازگویعامل م نیکرد که ا
در  ییزنتان روستتا   گتر یو از طترف د  پردازنتد  یمت  نییاآزاد و کاذب بتا درآمتد پت    یهاو شغل یبه کارگر شتریبود  و ب

کته نتوع دام در    دهتد ینشتان مت   قیتحا یهاافتهی. اند نداشته ییدرآمدزا ای یا هیحاش تیفعال گونهچیه گرید یها نهیزم
از % 21کته  یطتور داد  استت، بته   لیرا بتز تشتک   انییدام روستتا  شتتر یاز نوع دام سبک بتود  و ب  قیتحا منطاه مورد

 یجو طیشرا ،یکوهستان تیهم به خاطر موقع نیگوسفند بودند و ا یها داراآن% 3 و ( بز)دام سبک  یدارا انییروستا
و استفاد  از مرات  بود  و در کنار  ییصورت صحراها بهآن هیو تغذ باشد یم یسخت و خشکسال طیبز با شرا یو سازگار

کا   یایاز باا شتریب یزمستان فیتعل نیا. پردازند یدام م فیبه تعل یبه صورت دست زیاز مرات ، در فصل زمستان ن یچرا
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 یمنطاه مناستب بترا   نیاز نظر کشاورزان، ا. شودیم ر یشد  و در انبار ذخ هیبود  که توسط خود کشاورزان ته یو جو
 هیت اول هیبه سرما ازیبود  و ن ییباال ینگهدار نهیهز یگران و دارا یریو ش یگوشت ینبود  و گاوها یپرورش گاو محل

 یشد تا روشن شود که چه موارد د یسنج زیبه شهر ن ییبه مهاجرت افراد روستا لیتما زانیم قیتحا نیادر . باشدیم
در  یکشتاورز  تیت به عوامل مؤثر بتر عتدم تتداوم فعال    9جدول  در .شودیم انییکنند  مهاجرت روستاکیباعث و تحر

 .به مهاجرت افراد از روستا به شهر اشار  شد  است لیبر تما طور عوامل مؤثرنیمنطاه و هم یروستاها

طور که مطالعات پیشین هم نشان داد، اکبریت مهاجرت روستا به شهر، مرتبط با عوامل اقتصادی بود  است همان
عی گذارد و درآمد پایین در محیط روستایی و تخریب مرات  که به نوو نتای  تحایق حاضر هم بر این مطلب، صحه می

و  تیرضتا  زانیت ستنجش م  یبترا  .دهنتد  با چرای دام و اقتصاد خانوار پیوند دارد، اولویت اصلی مهاجران را تشکیل می
دام و محصتول،   مته یب ،ییایمیبته دارو، کتود شت    یدسترس رینظ ییرهایاز متغ یاز خدمات و امکانات کشاورز یدسترس

در  یکشتاورز  تیدر کاهش فعال لیبردن به عوامل دخیپ یبرا. دیو سم آفات استفاد  گرد اریپزشک س ،یاعتبارات مال
شهرستان  کهنیتوجه به ابا . استفاد  شد  است نییمرات ، درآمد پا بیتخر ،یخشکسال رینظ ریاز چند متغ یبخش ممب

اشتته و  د یاز خشکسال یادیز یریپذتأثیر ریاخ یهالذا در سال ،از نااط گرم و کم باران واق  شد  است یکیدر  یبهمئ
مهتاجرت را   د یت رفته کمتر گردید  و پد رکشتیز یها نیچنین زممنطاه گردید  و هم نیموجب کاهش تعداد دام در ا

مراتت  و کتاهش    بیت ، تخر3 نیانگیبا م داریو عدم اشتغال پا نییپا گفت که درآمد دیبا یکل طوربه .کرد  است دیتشد
 نیانگیت در روستا با م یو عدم امکانات کاف 2/9  نیانگیبه خدمات و امکانات با م ی، دسترس92/9 نیانگیتعداد دام با م

 نیا انگریب قیتحا یهاافتهی. اند روستا به شهر ناش داشته زبه مهاجرت ا لیموجب تما ادیزیلیتا خ ادیدر سطی ز 12/9
 یکاهش تعداد دام و کاهش کشت غالت توسط کشاورزان در ط یبر رو 2از  91/9 نیانگیم یخشکسال تأثیراست که 

 تیت نهتاد حما  ایصورت نگرفته  یخاص ریتدب یدر مواق  خشکسال کهنیا لیبه دل. بود  است ریگذشته چشمگ یهاسال
 انییمهاجرت روستا شیدر افزا ییبسزا تأثیرباشند و یوجود ندارد، کشاورزان مجبور به ترک شغل خود م یخاص د کنن

وابستته استت    یلت یخ یبتود  و بته نتزوالت جتو     یسنت  و یمنطاه به ش نیا یجاکه زراعت و دامداراز آن. داشته است
و  یاز ختدمات دامپزشتک   تیرضتا  زانیت م قیت تحا  ینتتا  ربناب. نشد  دارد و کنترل یعیاز عوامل طب یادیز یریپذتأثیر

طبتق اطالعتات   . شتد  استت   یابیت ارز 2از   /21 نیانگیت م کتم یلیکم و خ یو دامدار یبه خدمات کشاورز یدسترس
دام و  مهیدرصد ب 1 به  کینزد از افراد ینبود  است و اگر هم کسان مهیها بکشاورز اغلب دام آن یسرپرست خانوارها

 نیانگیت م) انتد  بتود   یناراضت  ی یا همان نظام بروکراسیادار د یچیو مراحل پ مهیب افتیبه درنسبت داشتند، یکشاورز
  یت صتورت عادالنته توز  بود  که به یخدمات کشاورز ریکود و سا  یتوز انییاز مشکالت روستا گرید یکی(. 2از  /21
خصوص فصل زمستتان  به و یدر هنگام خشکسال. شدند یمنتف  م ندآیفر نیها و دالالن از ا واسطه شتریو ب دیگرد ینم
و ادامته شتغل    یداریت پا. نداشتتند  یها به دامپزشک دسترست از طرف دولت انجام نشد  و اکبر روستا یتیگونه حماچیه

صتورت  بته  شتتر یدام ب یمرات  وابسته بود  و چترا  یداریبه پا یبخش به شکل قابل توجه نیا انییدر روستا یدامدار
 هیاز با تر نییکشاورزان، پا نیباشد در بیمااله م نیبحث ا نیتریکه اصل جرتموضوع مها. باشدیم ییو صحرا یعیطب

 یلت یکشاورز خ یبه مهاجرت فرزندان خانوارها لیمشاهد  شد م 9طور که در جدول بود ، اما همان ییروستا یقشرها
و  شترفت یپ نته یداشتند کته زم  داند و اعتاابه مهاجرت فرزندان خود به شهر بود  لیما انییباال بود  است و اکبر روستا

 بهتر با درآمد بیشتریافتن شغل  یهای غیرکشاورزی براو دارای فعالیت کاریافراد ب شتریب. شودیرفا  آنان بهتر فراهم م
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 لیتوان بته تحصت  یمهاجرت م د یگذار در پدتأثیرتوان گفت از جمله عوامل یم یکل طوربه. اند به شهر مهاجرت نمود 
در  یدر شهر و عدم امکانتات کتاف   شتریب یبه امکانات و خدمات رفاه یشغل و درآمد بهتر، دسترس داکردنیفرزندان، پ

این موارد در . اندداشته انییبه مهاجرت روستا لیدر روند و تما یادیز یلیخ تأثیرموارد  نیروستاها اشار  کرد که همه ا
 . آورد  شد  است 9جدول 

 عوامل تعديل مهاجرت 

وت اقتصتادی، اجتمتاعی و   گتردد مربتوط بته عوامتل متفتا     چه موجب ماندگاری روستاییان در محیط روستا میآن
باتوجته بته موقعیتت    . باشتند متفاوتی می تأثیرفرهنگی است که هر کدام از این عوامل در مواق  مختلف، دارای قدرت 

اقتصادی و اجتماعی منطاه مورد مطالعه، عوامل مؤثر در ماندگاری جمعیت روستایی مورد بررسی قرار گرفت که نتای  
 .آمد  است 3آن در جدول 

 ثیرگذار در کاهش مهاجرتأعوامل ت .4 جدول

 نما میانگین -مشخصه آماری ویژگی ردیف

 زیاد 92/9 و ناش آن در کاهش مهاجرت شغل دامداری  

 زیاد 9/9  ناش آن درکاهش مهاجرت زراعت و شغل  

 زیاد 2/9  یانیدر بین روستا به ادامه شغل کشاورزی عالقه 9

 زیاد 29/9 کاهش مهاجرتو ناش آن در  خوب و پایدار شغل 3

 زیاد 11/9 در روستا و ناش آن در کاهش مهاجرت اشتغال 2

 زیاد 22/9 در روستا و ناش آن در کاهش مهاجرت به زندگی هقعال 1

 زیاد 29/9 زندگی روستا از محیط رضایت میزان 2

 خیلی زیاد 92/9 فعلی زراعت از وضعیت رضایت  
 خیلی زیاد 91/9 فعلی دامداری از وضعیت رضایت 9
  19/9 غیرهاتمیانگین مجموع م 

 

 اندنظر شد  در منطاه مورد انییکه باعث کاهش روند مهاجرت روستا ییرهایمتغ دهد ینشان م 3جدول  اطالعات
توانتد  یو زراعتت مت   یدهد که شغل دامتدار  نشان می ایقتح  ینتا. اند شد  یبند دسته یو اقتصاد یبه دو بعد اجتماع

متؤثر در کتاهش    یاز عوامتل اجتمتاع  . دیت کاهش مهاجرت کشاورزان بود  و روند آن را کندتر نما یبرا یمناسبعامل 
 اشتار   یشتاوند یو خو یقوم یوندهایطور پنیآن و هم یعیطب یدر روستا و فضا یبه عالقه به زندگ توانیمهاجرت م

در  یناش مهم یاجتماع یها عامل نیا. شوندیروستا محسوب ممحیط مهم در  اریبس یاجتماع یها هیکرد که از سرما
ایتن  . ختود ادامته دهنتد    یدیت از سکنه نشد  و به ناتش تول  یداشته و باعث شد  که روستاها خال انییروستا یماندگار

 لیو ما یراض باًیخود تار یکشاورز یعلف تیاز وضع انییشد ، روستا رغم تنگناهای ذکر که علی گردند یعوامل باعث م
داد  و از آرامش  ییشهر ترج طیروستا را بر مح طیفضا و مح ییافراد روستا. باشند یدر بخش کشاورز تیعالبه ادامه ف

ای کته  اند، همان نکتهبه نوعی یک پیوند عاطفی و دلبستگی به محیط روستایی داشته. اندبود  یروستا راض عتیو طب
 یکت ی. باشدمنب  درآمد، بلکه یک نوع شیو  زیستن می کند که فعالیت کشاورزی، نه تنها یک شغل وتودارو اذعان می

قتادر بته    بتار کیت  طفا سالکیها در طول آن رایباشد، زیم یفصل یهایکاریمنطاه، ب انییمهم روستا یهااز چالش



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

 

 گتر یدر د یکشاورز یبه آب برا یبود  و دسترس میصورت دآنان به یهانیزم کهنیخاطر اکشت گندم و جو بود  و به
آنتان و کتاهش    تیتواند در بهبود وضتع یو درآمد مناسب م داریداشتند که شغل پا د یسال امکان ندارد، عا یهالفص

 . مؤثر باشد ییروستا یهامهاجرت

 بررسی رابطه بین مهاجرت با سایر متغیرها .5جدول 

 داریسطح معنی (r)مقدار  بستگیضریب هم نام متغیر ردیف
 2/1 1- 2/1  * پیرسون سن  
 1/1 1- 1/ 29* پیرسون تعداد گوسفند  
 1/1 1- 291/1* پیرسون تعداد بز 9
 133/1- 1/ 11* پیرسون تعداد گاو 3
 1/ 13 91/1 * اسپیرمن دسترسی به خدمات 2
 199/1 19/1 * پیرسون درآمد فرد 1
 1/ 11 21/1 ** اسپیرمن وجود بیکاری 2
 113/1 1/ 2 ** اسپیرمن تمایل به تحصیل فرزندان  
 119/1- 1/ 3 ** اسپیرمن رضایت از محیط روستا 9

ns داردرصد رابطه معنی 99در سطی  **درصد                              92در سطی  *.    داررابطه غیرمعنی 
 

افراد بته مهتاجرت از روستتا بته      لیتما زانیم ریبا متغ قیمستال تحا ریمتغ نیب یبستگهم لیحاصل از تحل  ینتا
درصتد  پتن   را در ستطی   یمهاجرت رابطه معنادار و منف د ینمود که سن افراد با پد انیب ریصورت زبه توانیشهر را م

تعتداد  . ابتد ییل به مهاجرت روستاییان کاهش مت یرود تمایعبارت دیگر، هرچه سن افراد باالتر مبه. برقرار نمود  است
کته  یطتور بته . درصد داشته استت  پن و معکوس در سطی  ییز با پدید  تمایل به مهاجرت، رابطه منفن انییدام روستا

ها به ترک روستا نیز در آن لیچنین تماآنان کمتر مشاهد  و هم نیدام بیشتری هستند مهاجرت در ب یکه دارا یافراد
 پتن  در ستطی   یبه خدمات و درآمد افراد رابطته مببتت معنتادار    یدسترس 2جدول  یهاباتوجه به داد . باشد می کمتر

را در  یفرزندان، رابطه مببتت معنتادار   لیروستا و تحص طیدر مح یکاریدرصد به مهاجرت از روستا به شهر داشته و ب
نوار عبارت دیگر هر چه تعتداد فرزنتدان ختا   به. دهدیمبه روند مهاجرت از روستا به شهر نشان درصد نسبت پن سطی 

افتزایش پدیتد      نته یبه شغل مناسب دشوار بود  و با افزایش پدید  بیکاری در محیط روستا زم یاند دسترسبیشتر بود 
جهتت   مهتاجرت رابطته معنتادار و در    د یت در روستتا بتا پد   یزنتدگ  طیاز مح تیرضا. گرددیمهاجرت به شهر فراهم م

به  لیباشد، م شتریب ییروستا یزندگ طیاز مح انییروستا تیرضا زانیهرچه م دهد،یدرصد نشان م پن سطی  معکوس
 .باشدیکمتر م ییمهاجرت در افراد روستا

 بستگی جزئیضريب هم

کنتد تتا بتا حتذف     یمت  یخالص هم معروف است سع یبستگکه به هم (Partial correlation) یجزئ یبستگهم
 یبستتگ هتم  رهتا، یمتغ ریو با کنترل و حتذف اثتر ستا    دینما یرا جداگانه بررس ریدو متغ  نیرابطه ب رها،یمتغ ریاثرات سا
بنابراین رابطه بین تمایل به مهاجرت و متغیرهای اقتصتادی بتا کنتترل متغیتر میتزان        .را بسنجد ریدو متغ نیخالص ب

مشاهد  گردید که با بهبود متغیرهای اقتصتادی ماننتد    2در جدول . عالقه عاطفی به محیط روستا، سنجید  شد  است
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دار وجود دارد، حال تعداد دام سبک و سنگین و درآمد فرد، تمایل به مهاجرت کاهش یافته و یک رابطه معکوس معنی
. ارائه شد  است 1با کنترل متغیر میزان عالقه عاطفی به محیط روستا، این رابطه سنجید  شد که نتیجه آن در جدول 

ایل به مهاجرت با مرتبه صفر یعنی بدون کنترل سایر متغیرهای درگام اول رابطه بین مجموع متغیرهای اقتصادی با تم
عبتارت  به. درصد اطمینان وجود دارد( 1/ 11) 99بستگی منفی یا معکوس در سطی اجتماعی سنجید  شد که یک هم

در گام دوم متغیرهتای میتزان عالقته بته محتیط      . یابددیگر با بهبود شاخص اقتصادی، تمایل به مهاجرت کاهش می
بستگی جزئی نتای  ضریب هم. دهیمبستگی جزئی انجام می کنیم و این کار را از طریق ضریب همروستا را کنترل می

دار داد که با کنترل متغیر میزان عالقه به محیط روستا، رابطه بین متغیر اقتصادی و تمایتل بته مهتاجرت، معنتی    نشان
-یط روستا، ناش مهمی در ماندگاری افراد در محیط روستا ایفا میو در واق  متغیر میزان عالقه به مح( 1/ 12)نبود  

-کند، وگرنه بهبود وضعیت اقتصادی به خودی خود و به تنهایی، باعث ماندگاری و کاهش مهتاجرت روستتاییان نمتی   

 .                                                    گردد

 بستگی جزئیهم. 6جدول 

 داریسطح معنی rمقدار  متغیروابسته مستقل متغیر بستگیضریب هم

 1/ 11 -392/1 تمایل به مهاجرت متغیرهای اقتصادی رابطه اول، بدون کنترل
رابطه دوم، با کنترل متغیر عالقه به محیط 

 روستا
 1/ 12 -1/    تمایل به مهاجرت متغیرهای اقتصادی

 

 تحليل عاملی

گتذار بتر مهتاجرت    تأثیرشتد عوامتل    یهای اصتلی، ستع   تحلیل مؤلفه  استفاد  از تکنیک تحلیل عاملی به شیو  با
 KMO  بیاز ضترا  یعتامل  لیت ها در تحل مناسب بودن داد  صیتشخ یبرا. ردیگ قرار یبه شهر مورد بررس انییروستا

and Bartlett's Test  مادار  دیاستفاد  گرد KMO   بتود و آمتار  بارتلتت هتم      یدر سطی قابل قبتول و  2/1 1برابر با
مشتاهد    دیت توان یجتدول مت   نیدر ا. هر عامل آمد  است ه یو بیو ضرا انسیمادار وار ل،یدر جدول ذ  .دیگرد دار یمعن
 دیرماتا چهار عامتل بتا    نیبنابرا  ،را دارند رهایمتغ انسیوار نییتب تیقابل 2/1باالتر از  ه یعامل با مادار و که چهار  دیکن

درصد از کل واریانس مربوط به عوامل مؤثر بر مهاجرت  23/ 2استخراج شدند که عوامل چهارگانه،  2/1ویه  باالتر از 
که پس از بررسی متغیرهتای   دیعوامل مؤثر بر مهاجرت مشخص گرد% 22به  کیعبارت دیگر، نزدبه. را تبیین کردند

 ،یهتای فترد  به خدمات، عامل ویهگی یعامل دسترس: دین ترتیبب لها، عواممربوط به هر عامل و بارهای عاملی آن
 . گذاری شدندنام یو عامل اقتصاد اجتماعیعامل 

 استخراج شد  همرا  با ماادیر ویه ، درصد واریانس و درصد تجمعی( مهاجرت)های تعداد عامل .7جدول 

 واریانسدرصد تجمعی  مقدار ویژه درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل ردیف

 91/ 1 91/ 1 32/1  دسترسی به خدمات عامل  
  9/2    /3   1/  2 های فردیعامل ویهگی  
 21/19   /929 1/  1 اجتماعیعامل  9
 23/ 2   /939- 1/ 29 عامل اقتصادی  3
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کتل را بته ختود اختصتاص داد       انسیدرصد از وار 91/ 1 زانیبه م ییعوامل، نخستین عامل به تنها نیمیان ا از
جدول ) باشد یبه خدمات و امکانات رفاهی م یدسترس جادیا ریمربوط به متغ یبار عامل نیشتریب زیعامل ن نیدر ا. است

عامتل   نیو در ا د یکل را شامل گرد انسیدرصد وار   /3   زین یفرد یهایهگیعامل دوم، تحت عنوان عامل و. ( 
تعداد فرزند هتم در میتل   . است و بار عاملی را با عامل اصلی داشتهبستگی همسن سرپرست خانوار بیشترین  ریمتغ زین

شغل مناستب   افتنیعدم  لیدلگردد به شتریهر چه تعداد فرزندان ب کهطوریبه مهاجرت ناش مهمی ایفا کرد  است به
 یمت  شتتر یآنتان ب  نیمهاجرت بت  د یبه پد ازیروستا ن طیآنان در مح یبرا شتریبه رفا  و خدمات ب یابیطور دستنیو هم
کتل را بته ختود     انسیت درصتد وار    /929نام بترد  شتد  استت،     اجتماعیعنوان عامل سوم که از آن به عامل. شود

عامل چهارم . باشد یم گریبه انتخاب شغل د دیام ریمربوط به متغ یبار عامل نیعامل بیشتر نیاختصاص داد  است در ا
 نیت در ا. دیت کل را شتامل گرد  انسیدرصد وار   /939یی عامل به تنها نیا. دیگرد یگذارنام یعامل اقتصادبا عنوان 
کته هرچته درآمتد     دهد یدرآمد نشان م ریمتغ. را به خود اختصاص داد  است یبار عامل نیشتریب تعداد دام ریعامل متغ

که  یکسان ایدرآمد باال و  باتوان گفت اغلب افراد  یکه م ابد،ی یم شیها افزابه مهاجرت در آن لیرود، م یافراد باالتر م
هستتند و   یشتتر یدنبتال رفتا  و ختدمات ب   رفته و به سطی انتظارشان باال یکرد  است به نوع دایپ شیدرآمد آنان افزا

 .را دارند یشهر یهانهیپرداخت هز ییتوانا

  نام عامل و بارهای عاملی هر متغیر .8جدول 

 بار عاملی متغیرها عاملنام  اولویت

 
 اول

 
 و امکانات دسترسی به خدمات

 

 دسترسی به خدمات
 در روستا عدم امکانات کافی
 در شهر تحصیل فرزندان

 مادار زمین در روستا

  2/1 
229/1 
133 /1 
3 3 /1 

 
 دوم

 
 های فردیعامل ویهگی

 سن سرپرست
 تعداد فرزند

 سوادسطی 

  9/1 
 1 /1 
12 /1 -

 اجتماعیعامل  سوم
 انتخاب شغل دیگر

 عالقه به محیط روستا
 پیوند قومی

 1 /1 
12 /1- 
122/1- 

 اقتصادیعامل  چهارم

 تعداد دام
 درآمد

 میزان کشت
 میزان تولید در هکتار

 اعتبارات

   /1 -
1 9/1 
2 9/1- 
22 /1- 
2  //1- 

 

 و بحث یريگجهينت

 ییبه مهاجرت افراد روستا لیتما زانیطور منیعوامل مؤثر بر کاهش مهاجرت روستا به شهر و هم قیتحا نیا در
و  یدامتدار  تیت بته فعال  یدر شهرستتان بهمئت   یبخش ممب انییپهوهش اکبر روستا یها افتهیبراساس . دیگرد یبررس
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. دهدیم لیآنان را دام سبک تشک اغلب دام وبود   میصورت دهنظر ب زراعت مردم منطاه مورد. زراعت مشغول هستند
 نییپا یبه خدمات کشاورز یدسترس یدر بخش ممب. ردیگیمرات  صورت م قیزمان سال از طر شتریها بدام آن فیتعل

از این منطاه صورت گرفته و با  یادیمهاجرت ز ریاخ یهادر سال. اندبود  یناراض یو دام یبود  و از ارائه خدمات زراع
 کتاران یرا ب نیمهتاجر  نیاولت  دیبخش حاصل گرد نیا یها و شبکه بهداشت روستاهایاریکه از ده یطالعاتتوجه به ا

ها اشار  گردید، بته ختاطر   قشر کشاورز با توجه به مشکالت پیش روی آنان که در تحایق هم به آن. دادند یم لیتشک
 دیت در شهر، در روستا ماندگار شدند و بته تول  یدر مشاغل فن تیفعال یبه دام و زراعت خود و عدم مهارت برا یوابستگ

در  ایت کننتد  یمت  یبته شتهر رفتته و کتارگر     یکتار یدارنتد در فصتل ب   یزراعت  نیکه زم یدامداران و کسان. پردازند می
اغلتب افتراد   . رو هستتند هروبت  یمهاجرت فصتل  د یپرداخته و اغلب با پد تیطور موقت به فعالبه یخصوص یها شرکت

و زراعت بودنتد و   یدامدار تیفعال یدادند دارا پهوهش حاضر را تشکیل می یآمار  از نمونه% 91که سرپرست خانوارها 
در کتاهش دام و   گذارتأثیراز جمله عوامل (. 3جدول   ینتا) دادندینشان م تیرضا یدر بخش کشاورز تیبه ادامه فعال

کم دولتت، نبتود بتازار     یها تیحما ن،ییدرآمد پا ،یتوان به خشکسالیدهندگان ممنطاه از نظر پاس  نیزراعت مردم ا
فرزنتدان   لیبختش و تحصت   نیت در ا یو دامدار یکشاورز فیفروش دام و محصوالت، ارائه خدمات ضع یمناسب برا
 یو مانتدگار  انییدر کاهش مهتاجرت روستتا   یتوان به مؤثر بودن عوامل اجتماعیپهوهش م  ینتا گریاز د. اشار  کرد

گستترد  از   یو قوم یشاوندیخو یوندهایطور پنیروستا و هم طیبه مح انییباالی روستا عالقه. برد آنان در روستا نام
تطبیتق  (  99 )فتر و همکتاران   که با نتای  مطالعه خوش اندبود  انییمؤثر در کاهش مهاجرت روستا یعوامل اجتماع

 تیت که فعال کنند ینکته اشار  م نیجهان سوم به هم یدر کشورها یطور که تودارو در کتاب توسعه اقتصادهمان. دارد
 یوابستتگ  نیبنتابرا  باشد، یم ستنیز و ینوع ش کیبلکه  ستین انییروستا یدرآمد برا نب شغل و م کیتنها  یکشاورز
با توجه به . کند یم فایدر روستا و کاهش مهاجرت ا یدر ماندگار یفراوان تأثیرروستا،  طیو مح نیبه شغل و زم یعاطف

ها در روستا مان  مهتاجرت بته   آن شغلطور نیسن افراد و هم ان،ییتوان گفت که تعداد دام روستایبستگی منتای  هم
 ییمتردم روستتا   نیبته مهتاجرت در بت    لیها باالتر باشد، مچنین سن آنشهر شد  است و هر چه تعداد دام افراد و هم

گتذاری  نیز بر اهمیت سرمایه( 2 9 )و دانشورکاخکی (  99 ) نتای  تحایق بنی اسدی و همکاران. تر بود  استنییپا
بته مهتاجرت    لیت تما شیاز عوامل عمد  و مهم در افزا. در بخش کشاورزی بر پایداری جمعیت روستایی تأکید داشتند

ن اشار  فرزندا لیافراد و تحص یدر روستا، درآمد باال یکاریوجود ب شتر،یبه خدمات و رفا  ب یتوان به دسترسیافراد م
که با نتتای  مطالعتات کیتانی و     اندداشته یبه مهاجرت افراد رابطه مببت معنادار لیها با تماعامل نیکه ایطورکرد به

-گرفتن ویهگی نظر دیگر توسعه خدمات بدون درعبارتبه. خوانی داردهم( 991 )و اذانی و بوستانی ( 992 )همکاران 

توانتد   طور توسعه بازارها نمیمینها و ه خصوص تأمین و توزی  نهاد اورزی بههای تولیدی و بهبود خدمات توسعه کش
له عالقه به محیط زنتدگی  ئل هنوز مسائبا تمامی این مس. ثر در جهت کاهش روند مهاجرت باشدؤعنوان راهکاری مبه

. ثر باشتد ؤفی مهاجرت متواند در کاهش اثرات من و وابستگی افراد روستایی به فعالیت در بخش کشاورزی می ییروستا
عامتل   ،یفترد  یهتا  یهگیبه خدمات، عامل و یدسترس یها طورکلی عاملداد که بهنشان عاملیعالو  نتای  تحلیل هب

-طوریبه اند به مهاجرت افراد بود  لیمحیط روستا، از جمله عوامل مهم در تما یهای اقتصادیهگیوعامل و  اجتماعی

جوانتان   لیت بته عتدم تما   تتوان  یمت  قیت تحا  ینتتا  گریاز د. اندانگشت تأکید نهاد  که مطالعات پیشین بر این موضوع
شتدن   ریمانند ستراز  یادیمعضالت ز تواند یم ند یمورد در آ نیکرد که ا اشار  یدر بخش کشاورز تیبه فعال ییروستا
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 یدر بختش کشتاورز   یستالخوردگ  د یت پد جادیطور انیو هم یشهر یکاریب شیبه شهر و افزا ییجوان روستا یروین
 یستاز توستعه فضتا    زمینته  یستبا توسعه خدمات مناسب می نیبنابرا. اشار  نمود ییروستا داتیو کاهش تول ییروستا
توقت  و انتظتارات    جادیهای فضایی موجود از ا چنین با کاهش نابرابریروستا بود  هم طیوکار در محو کسب یاقتصاد

 . نمود یخوددار ینیشهرنش ینسبت به زندگ ییباالتر در افراد روستا

  شنهاداتيپ

بود  ( زراعت دیم و دامداری بومی و محلی)سنتی داد که شغل اکبریت مردم منطاه کشاورزی  تحایق نشان نتای 
جتا کته نتتای  تحایتق بازگوکننتد       از آن. باشد های دامداری برخوردار می و این منطاه از پتانسیل باالیی برای فعالیت

تستهیالت و   عطتای های الزم برای ا گردد برنامه باشد، لذا پیشنهاد می های مذکور مییان به ادامه فعالیتیعالقه روستا
نتتای  تحایتق نشتان    . ردیرا در نظر بگ انییروستا یهای کشاورزی و دامداری براهای ضروری برای توسعه فعالیت وام
 فیت ی و اثر آن بر عدم تأمین علوفه الزم بترای تعل ثر در پدید  مهاجرت فشار عامل خشکسالؤدهد یکی از عوامل ممی
-یگتردد در چنتین متواقعی مت     لذا پیشنهاد می. باشد یان مییموق  دام روستاقیمت و بی ها و در نتیجه فروش ارزان  دام
-های الزم برای رف  معضل خشکسالی و بهباال و توجه به نیازهای مخاطبان حمایتبهپایین یریز ضمن برنامه ستیبا

صتورت  هتا بته  دام هیشتر تغذیجاکه باز آن. دیگر ایجاد فرآیند مناسب برای مدیریت بحران را در اولویت قرار دادعبارت
تعادل دام و مرات  داشتته و از   یبرا یمنظم یهابرنامه ستیبایلذا م رد،یگیو استفاد  از مرات  صورت م یعیطب یچرا

  یصنا جادیروستا و ا طیدر مح داریموقت و پا یهاشغل جادیا .شود یریوگاز مرات  جل یاز حد بر نااط خاص شیفشار ب
عالقته   شیو افتزا  قیستاز تشتو  نته یزم دتوانت یآنهتا مت   هیو ثانو یمحصوالت دام فروش یبرا یلیتبد  یکوچک و صنا

منطاه  نیدر ا یارائه خدمات دامپزشک. منطاه باشد نیا یدر روستاها یبه گسترش و توسعه بخش کشاورز انییروستا
روستتاییان از   ضتایت کننتد  عتدم ر   جاکه نتتای  تحایتق بتازگو   از آن. استفاد  شود اریس یهاو از دامپزشک ابدیبهبود 

 یستازمانده  یدام و محصوالت کشاورز مهیب: گرددباشد لذا پیشنهاد می خدمات توسعه کشاورزی موجود در منطاه می
 یزنتدگ  حتتاج یما نیعلوفته و تتأم   دیت خر یدر فصتل زمستتان بته بترا     کم بهتر   یهااستفاد  از وام نهیچنین زمو هم

 یمال یهاتیبه خدمات و حما انییروستا یمان  از دسترس یادار د یچیمراحل پ دینبا. فراهم گردد ییروستا یخانوارها
گتردد   متی که بخش دامداری روستاییان وابستگی زیادی به بختش مراتت  داشتته لتذا پیشتنهاد       جایی از آن. دولت شود
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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. 
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