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 چکیده

و  ییمواد غذا یدتول جهتاز  که است یاقتصاد یها بخش ینتر مهماز  یکی کشاورزی

 راستا این در. کندمی یفاا یاقتصاد ۀدر توسع یمهم یارنقش بس ،یصنعت یمحصوالت کشاورز

و  یانسان یروین یفیو ک کمی ییراتتغ که یطور به ؛دردا یاربس اهمیت انسانی نیروی نقش

 یور بهره برو  شودمیمنجر  یمحصوالت کشاورز یدعمده در تول ییراتبه تغ ،یانسان سرمایۀ

مطالعات  او ب است تحلیلی -توصیفی رویکردی با ،وهشپژ این. است اثرگذارکامالً  یکشاورز

 پژوهش شامل یآمار ۀجامعانجام شده است.  یمایشیو پ یدانیم یها برداشت یزو ن یاسناد

 ةشیو بهو  یمکان یا خوشهروش  به که استشهرستان سردشت  یبخش مرکز روستای 169

 یلو تحل تجزیه .انتخاب شدند یآمار ۀنمون عنوان بهروستا  32ها  آن نایم از ،ساده یتصادف

 یتجمع ییرعامل تغ ینتر مهم مهاجرت ،نتایج مطابق .گرفت انجام SPSS افزار نرمبا  ها داده

 ین. همچندشو یم یاننما یدر بخش کشاورز یساختار شغل ییرتغ صورت بهآن  آثارکه  است

و در  یافته کاهش یاشتغال در بخش کشاورز یزانم ،مورد مطالعه ةدور در دهد یمنشان  یجنتا

 ییراتکه تغ است آن گرنشان نیز تیآزمون  نتایجاست.  یافته یشافزا یاقتصاد یها بخش یگرد

 بخش شغلی ساختار بررا  یرتأث بیشترین ،کشاورزی ساختارهای نایمدر  ،منطقه یتیجمع

 نشان یزن یکشاورز یها نهادهمهاجرت و  نایمارتباط  یبررس .است کرده ایجاد کشاورزی

 یرسطح ز یشکاهش مهاجرت و افزا موجبکار و سطح سواد  یروین یه،سرما یشافزا دهد یم

 .شود یممهاجرت  یشافزا سبب آالت ینماش افزایش کشت و

 
 .مهاجرتسردشت،  شهرستان کشاورزی، ساختار یت،جمع ی،مرکز بخش: یدیکل یها واژه

                                                                                                                                               
 Email: shirkoahmadi@gmail.com      09129335512مسئول:  ۀسندینو *
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 مقدمه

 یارنقش بس ،کشاورزی محصوالت و غذایی مواد تولید جهتاز  که است یاقتصاد یها بخش ینتر مهماز  یکی کشاورزی

 اهمیت .دردا یتکامالً اهم یانسان سرمایۀو  یانسان یرویراستا نقش ن ین. در اکندمی یفاا یاقتصاد توسعۀدر  یمهم

 یخبه تار گاهینآن افزوده شده است.  یتمورد توجه اقتصاددانان بوده و با گذشت زمان بر اهم یربازاز د ،یانسان سرمایۀ

 یتوسعه معرف یدکل عنوان بهرا  یزیکیف های یهسرمارشد، انباشت  یالگوها دهد یمنشان  رشد دربارۀ پردازی هیرنظ

 ؛کند یلتبد یانسان سرمایۀرا به  ها انساناست که  یماد های یتظرفاز  یریگ بهرهقادر به  یکشور امروزه. اند کرده

 همراهتوسعه را به ،یتدرنهاو  شود یممتراکم  یانسان سرمایۀ ،آن یکه برمبنااست  یبستر یانسان یتجمع ،ینبنابرا

مانند  هاآن یاقتصاد یها بخشمنوط به عملکرد  هاکشور اقتصادی موقعیت .(3: 1383 یجه،هسن کریمی) آورد یم

 حققت 1یور هبهر یشو افزا یدیمنابع تول ۀینبه یبدر پرتو ترک ،مناسب عملکرد. استصنعت و خدمات  ی،کشاورز

رشد  یلاز پتانس ،خاص ۀینچند زم یا یکدر  ،خود یو معنو یبا توجه به منابع ماد یهر کشور ،معمول طور به. دیاب یم

(. 2001 یورا،)ر دکنمیخود را دنبال  یاقتصاد توسعۀمناسب رشد و  های ینهزم ،اساسینو برا استبرخوردار  یاقتصاد

 کشاورزی حوزۀدر  یژهو به معیشت ینتأم زمینۀ ،توسعه درحال یکشورها ییق روستااز مناط یاریدر بس یتجمع یعسر رشد

 راتن، و هیمی؛ 1986 اکوفیلد، و کلمن؛ 1990 کین، و نیل؛ مک1981 ،1995، 1965)بازراپ،  است ساخته فراهم را

 دلیلو به استمهاجرت  یتو تحول جمع ییرتغ یاز عوامل اصل یکی (.91: 1382 پور،ابراهیمنقل از  به 1985 ،1971

 ی،در ابعاد اقتصاد یترا در تعداد و ساختار جمع یمدت کوتاهو  یعآثار سر ی،و طوالن درازمدت ییراتتغ برعالوه ش،ماهیت

. دشومیجامعه  یتیتعادل در ساختار جمع خوردنبرهم یاحفظ  سبب و دکنمی یجادجامعه ا یاسیو س یفرهنگ ی،اجتماع

سبب بهبود اوضاع جامعه در سطوح خرد و  ،یاصول یردولبه است و درصورت حرکت در مس یغیت تمهاجر ،دیگر عبارتبه

 ینتر مهم یانم از(. 2: 1385 ی،)جهان دردا همراهجامعه به یرا برا یعواقب نامطلوب ،صورت ینا یردر غ .شودمیکالن 

اختالف  ین. ابرشمرد توان یمرا  یرانا یشهرها و روستاها نایماختالف درآمد  ی،عوامل کاهش شاغالن بخش کشاورز

 یگر،. از جمله عوامل دکنندشهرها مهاجرت  به ییروستا یفعال نواح یروین از زیادیتعداد  هرسالهتا  است شدهسبب 

 یشافزا یدر کشاورز آالت ینماشاستفاده از  ،یراخ یها سالاست. در  یدر کشاورز آالت ینماشو استفاده از  یزاسیونمکان

 مطالب به توجه با (.1383 ی،لنگرود یعیاست )مط هیافت کاهش یو کشاورز ییروستا یکار در نواح یرویبه ن یازن و یافته

مورد  یروستاها در مهاجرت خصوصهب روستاها جمعیت تحوالت که دهدمی پاسخ پرسش ینا بهحاضر  پژوهش فوق،

 .دارد کشاورزی بخش ساختاربر  یریچه تأث شهرستان سردشت، ۀمطالع

 

 ینظر یمبان

 یامعن در اما ،است موقت یا دائم تورص به یگرد یندر سرزم تنوسک و اصلی سرزمین ترک معنایبه لغت در مهاجرت

 ،دائم طور به ها انسان یانفراد یا یجمع دسته ییجا جابهعبارت است از  -است یتنوع تحرک جمع ینتر مهم که -ترخاص

کرد. نوع  یمتقس یمرز برونو  یمرز درون ۀدو دست به توان یم(. مهاجرت را 315: 1383بدون بازگشت به مبدأ )جوان، 

مهاجرت،  یگر،د یتعریف در(. 74: 1381 ،ها یدیجمش) نامند یم المللی ینبو نوع دوم را مهاجرت  یاول را مهاجرت داخل

 و آن یتماه بودنیجبارو ا یاریاخت یادر مسافت  یتیمحدود گونه یچهو  شود یم یموقت تلق یا یمکان دائم ییرتغ

 درازمدت ییربه تغ ،(. مهاجرت184: 1385و زهتاب،  یوجود ندارد )وارث یو خارج یدائممهاجرت  ینب یتفاوت گونه یچه

: 1380 ی،)امان شود یم یریگ اندازه اساسینبرا ،جمعیت جغرافیایی تحرک و شود یممحل تولد اطالق  یامحل سکونت 

                                                                                                                                               
1. Productivity 
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عبارت که در منابع  ینا یها معادلبرد.  کاربه 1892 سال در یسیانگل 1گراهامبار  ینلاو را روستایی مهاجرت(. 106

 روستاها، شدنخالی روستاگریزی، روستاها، ترک روستایی، کوچیبرون ی،از: کوچ داخل اند عبارت شوند، یمگوناگون ذکر 

 های یتفعال ۀمجموع ۀیرنددربرگ زی،کشاور(. 52: 1383 یی،اردها ی)قاسم ینروستا به شهر و ترک سرزم کوچیبرون

از  یبردار بهرهو  یپرورش جانوران اهل ،ها جنگلاز مراتع و  یبردار بهره یاهان،مربوط به کشت گ یاجتماع –یاقتصاد

ه کچنان(. 2: 1371 ی،انسان است )رزاق یرمستقیمو غ یمگوناگون مستق یازهایرفع ن یبرا یاهل یرو غ یآبز یمنابع جانور

صورت  یکشاورز یها نظامبه  ای یژهود نگاه یبا ییروستا ۀتوسع راهبردم یآمده است، در ترس یبانک جهاندر گزارش 

 ی)اجالس جهان است مدنظر ییدر مناطق روستا یو محل یدر سطوح مل ها نظامکردن نهینهاد صورت به ،ن نگاهیرد. ایگ

 ییروستا ۀتوسع ابزارهای ،کشاورزی یها نظام» نیز ایران کرد که در یدتأک توان یم ین،بنابرا ؛(59: 2003 یدار،پا توسعۀ

 ،کار نیروی(. 61: 1999 یس،؛ کوتسور23: 2003 ینا،)ال «کنند یمحرکت  مسیر ایندر  یبا روش خاص کیهر هستند که

 ییانتاروس ینکهبا توجه به ا -را به شهرها ییانو مهاجرت روستا آید یم شماربه یدر بخش کشاورز یداز ارکان تول یکی

 یربه سا یکار از بخش کشاورز یرویخروج ن توان یم -آیند یم شماربه یبخش کشاورز یانسان یروین ینتأم یمنبع اصل

 یینتب یاقتصاد ۀتوسع یندهایارا در بطن فر ییروستا یها مهاجرت 2یسلوئ(. 47: 1385 ی،)جهان ردک یتلق ها بخش

 یکشورها ییروستا یدر نواح یسنت یشتدر شهرها و مع یننو داری یهسرما یو از تضاد دو بخش اقتصاد کند یم

 به ،درادامه(. 90: 1386 یان،)جالل ستمازاد به شهرها ییانمهاجرت روستا ،آن ینداکه بر گوید یمسخن  توسعه درحال

 .شود یماشاره  یقتحق ۀیشینپ عنوان به مرتبط هایپژوهشاز  یعضب

 ینتر مهم «یامدهاو پ یلدال یران،ا یشاغل در بخش کشاورز یتعجم سالخوردگی» مطالعۀ( در 1380) رمضانیان

( موضوع مهاجرت 1383) یانیس یرا مهاجرت دانست. قاسم یشاغل در بخش کشاورز یتجمع یعامل مؤثر بر سالخوردگ

مهاجرت  که یدرس یجهنت ینا بهو  کرد یدهستان جبل واقع در استان اصفهان بررس یروستا 12روستا به شهر را در 

منطقه  در یو باغدار یدامدار ،یکشاورز ینابود سبباصفهان،  یدر بخش صنعت ها آنمذکور و جذب  یجوانان روستاها

و  باللی .اندشده یلتبد یربا ینبه زم نشدنکشت و رهاشدن اثر رب ،یکشاورز های ینزماز  یاریبس که یطور بهشده است؛ 

 تقاضای رهیافت براساس را ایران کشاورزی ربکار  یروین یو تقاضا ییاز اشتغالبر  گذاری یهسرما یر( تأث1382) یلیانخل

 اشتغال بامثبت و دستمزد  ۀاشتغال رابط با یو رشد اقتصاد گذاری یهسرما ،نتایج براساس. کردند بررسی کار نیروی

و  یبر کشاورز روستا یتجمع ییراتتغ یآثار ساختار ی( به بررس2006) دیگران. ماتس و ردمعکوس دا ۀرابط کشاورزی

در اشتغال بخش  ییرنشان داد که تغ یجپرداختند. نتا یونان یو ثراک یهمقدون یکیدر بخش آناتول یا منطقهاقتصاد 

 ین،بنابرا ؛اثرگذار است ییکل اقتصاد روستا بربلکه  ی،بخش کشاورز یبقا بر تنها نه ،ییمواد غذا یدتول و یکشاورز

 شدت به ییو عملکرد کل اقتصاد روستا ییمواد غذا تولیدو  یتغال در بخش کشاورزاش ییراتتغ یی،روستا یتجمع ییراتتغ

 (.11: 2006 لویزو، و ماتس تسکیری،) اندهم وابسته هب

 

 پژوهش روش

 مورد مطالعه ۀمنطق یمعرف

 15و  یقهدق 9درجه و  36و  ینویجگر النهار نصفاز  یطول شرق ۀیقدق 32درجه و  45 یتموقع یدارا ،سردشت شهرستان

 یجاناستان آذربا یدر جنوب غرب ،یلومترک 1411 از یشبا وسعت ب ،شهرستان این. است یاییاز عرض جغراف یشمال ۀیثان

با کشور عراق مرز مشترک  یلومترک 96 ومتر است  1789 یاواقع شده است. ارتفاع شهرستان سردشت از سطح در یغرب

                                                                                                                                               
1. Graham 
2. Arthur W. Lewis 
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در شهر و  درصد 45 ،تعداد یناز ا .استت ینفر جمع 111،590 یاران شهرستان دیا ،1390سال  یبراساس سرشمار. دارد

شامل  ینهوز بخش ودهستان  4 شامل یاز دو بخش مرکز ،شهرستان این. کنند یم یزندگ ییدر مناطق روستا درصد 55

 توکلی، و احمدی) دارد مسکونیغیر وسکنه  یدارا یروستا 268 مجموعدرشده است. سردشت  تشکیلدهستان  2

1395 :158.) 

 

 
 نمونه روستاهای و سردشت شهرستان ،یغرب یجانآذربا استان شماتیک نقشۀ. 1 شکل

 1395: نگارندگان، منبع

 

شهرستان سردشت در جنوب استان  ،نقشه این بقاطم .دهد یممطالعه را نشان  مورد منطقۀ شماتیک نقشۀ 1 شکل

 بخش. است وزینهو  مرکزیدو بخش  یدارا شهرستان ینا ،1390سال  ۀنقش مطابق است. شدهواقع  یغرب یجانآذربا

سردشت،  یشهر ۀنقط 3 یدارا ،شهرستان این همچنین. داردسکنه  یدارا یروستا 169دهستان و  4 ،سردشت مرکزی

 .شودمی مشاهده پژوهش مورد یروستاها یمشخصات کل 1. در جدول است یرآبادو م بطر

 

 مبانی نظری

ی است. مطالعات میدانی در روستاهای نمونه، به روش پیمایشی صورت ا توسعهاز نوع تحلیلی و  -پژوهش حاضر توصیفی

دلیل روستا(، به 32روستا از روستاهای بخش مرکزی است و حجم نمونه ) 169آماری پژوهش شامل  جامعۀگرفته است. 

منظور نتخاب شده است. بها 32یوۀ تصادفی شی مکانی و به ا خوشهگستردگی منطقه و تعداد زیاد خانوارها، به روش 

ویژه اقتصادی تنظیم شد. تعیین های فردی، اجتماعی و به یژگیوی در چند بخش شامل ا پرسشنامه، ها دادهگردآوری 

پرسشنامه  90یزی روستایی تأیید شد. برای پایایی پرسشنامه، ر برنامه رشتۀروایی پرسشنامه، با نظر متخصصان و استادان 
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( به دست آمد که از بعد آماری α%= 82میل شد و ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ )به دست روستاییان تک

و برای تحقیق حاضر مناسب است. سرانجام با اطمینان از پایایی و اعتبار محتوایی، پرسشنامه تکمیل شد.  قبول قابل

یابی به آزمون دست، برای ها دادهتحلیل  تجزیه و تحلیل شدند. در SPSS افزار نرمشده با  یآور جمعیت، اطالعات درنها

ی توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. متغیرهای ها آمارهیه، از فرض

 عنوان بهو ساختارهای کشاورزی  ها نهادهمتغیر مستقل و  عنوان بهاصلی پژوهش در بخش تغییرات جمعیتی مهاجرت، 

ی مختلف برای برآورد تعداد مهاجران و اشتغال ها مدلالعه و آزمون شدند. در این پژوهش همچنین از متغیر وابسته مط

 منطقه استفاده شد که درادامه، چگونگی آن نشان داده شده است.

 
 سردشت شهرستان مطالعۀمورد  یروستاها یمشخصات کل .1 جدول

ف
دی

ر
 

 آبادی نام

1365-1355 1375-1365 1385-1375 1390-1385 

 جمعیت
 تعداد
 هاخانوار

 جمعیت
 تعداد
 هاخانوار

 جمعیت
 تعداد
 هاخانوار

 جمعیت
 تعداد
 هاخانوار

 262 989 176 942 171 957 205 1181 (آباداسالم) بژوه 1
 235 928 179 817 125 654 159 871 بیطوش 2
 27 89 24 109 22 134 19 138 بانو 3
 61 300 52 306 53 314 29 181 باغی 4
 149 585 119 517 110 688 108 667 علیا بیوران 5
 64 290 67 360 62 373 52 367 کوچکبناویله 6
 37 149 40 214 43 309 54 376 بزرگبناویله 7
 84 372 61 367 50 390 50 320 بریسو 8
 48 199 48 291 371 52 64 416 زیربانه 9
 9 31 6 23 53 8 14 75 آغلخره 10
 30 83 33 149 35 208 46 263 ندارساوی 11
 90 382 89 392 70 364 72 421 گرمدوله 12
 24 114 28 159 25 170 25 164 ژاژوکه 13
 158 666 105 595 91 543 81 477 زوران 14
 9 34 20 99 33 218 39 243 مرگزره 15
 90 360 79 457 77 466 94 611 شلماش 16
 31 124 29 158 145 21 28 155 باالن 17
 123 410 90 448 69 398 84 464 سنجوه 18
 7 28 11 33 12 61 16 98 قازان 19
 28 126 51 271 38 223 102 513 قلته 20
 90 402 86 500 85 545 79 557 علیا سهکوله 21
 157 754 123 730 106 664 80 539 سفلی سهکوله 22
 9 32 14 64 11 67 20 129 سویرقوله 23
 22 105 23 98 12 77 14 97 پایینگوالن 24
 38 128 14 68 24 126 22 136 بزرگگلینه 25
 32 242 31 158 33 224 43 266 گرویس 26
 137 541 78 384 56 299 46 259 مراغان 27
 59 252 46 255 73 409 73 410 مالشیخ 28
 23 106 48 261 288 48 16 96 نیسکاوه 29
 82 362 68 428 61 435 70 491 هندآباد 30
 23 97 24 135 23 143 33 190 آبادوتمان 31
 142 701 104 587 77 515 61 375 ورده 32

 1390 -1365 یها سالسردشت  شهرستان سرشماری ایران، آمار مرکز: نبعم
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 مهاجران کل تعداد برآورد مدل

(1)  n

tnt rPP  1 

Pt :؛دوره آغاز در جمعیت Pt+n :؛دوره پایان در جمعیتr :ساالنه؛ طبیعی رشد میزان  
n

tP r1 :با جمعیت تعداد 

از نظر  t+nو  t یزمان ۀکه جامعه در فاصل یافتدر توان یم Ptبر  Pt+n تقسیم باروش،  ینا در. دوره پایان در طبیعی رشد

باشد،  یعیرشد طب یزانم ۀالوع به یکاز  تر بزرگ ،یمتقس ینا قسمت خارج که یدرصورتداشته است.  ییتمهاجرت چه وضع

 آن در مهاجرت خالص یا است یمهاجرت هایجریان از دور به جامعه آن، با بودنیاست؛ در حالت مساو یرمهاجرپذجامعه 

 .دانست مهاجرفرست را عهجام آن باید باشد، روکمتر از رقم مذک یمحاصل تقس کههم  یدرصورت .است صفر به نزدیک

 

 تیجمعاشتغال و  ةندیفزا مدل

شده است.  یلصنعت و خدمات تشک ی،بخش کشاورز سهاز  ،مورد مطالعه ییاشتغال مناطق روستا ،مدل این به توجه با

 مورد روستاهایدر  نیزکشور و  یدر روستاها یصنعت چندان ینکها دلیلبخش صنعت به ،اشتغال سه نوع ینا یاندر م

و  یاشتغال بخش کشاورز ،نظر مورد ۀیفرضاثبات  یما برا یمبحث اصل و شدهمطالعه کنار گذاشته  از ،ندارد وجود مطالعه

 ،یمنشان ده Eو تعداد کل شاغالن را با  Esرا با  یمشاغل خدمات ،Epرا با  یکشاورز یها شغل. چنانچه استخدمات 

 خواهد بود: یربه شرح ز یکل یها فرمول

(1) sE

E
               (2) p sE E E                 (3)                             sE E  

 :نوشت را زیر روابط توان یم 3و  2 هایرابطه براساس

(4) pE E E  (5) pE E E  (6) pE E  1 

 با: استبرابر  غلاشمتعداد کل  ،یجهدرنت

(7)                                                                          
pE

E



1 

 (.61: 1385 موسوی، و نیاحکمت) یافت دست پژوهش یجبه نتا توانیم باال مدل به توجه با

 

 ها افتهیو  بحث

 ،بخش این. است شده واقع آن یکه در قسمت جنوب استسردشت  شهرستان دوگانۀ یها بخشاز  یکی ،مرکزی بخش

از  ینه،که حدود آن از شمال به بخش وز دارد ینو گورک نعل یاجیبر سه،آالن و باسک کوله یها نامچهار دهستان به 

به  ،بخش این در. شود یممهاباد و بوکان و از غرب به عراق محدود  یها شهرستانتان کردستان، از شرق به جنوب به اس

 . پردازیم یم یساختار کشاورز و یتجمع در ییرعوامل تغ ینتر مهم

 6/30 ،ندسواد یب هاآن درصد 4/4. ندهستدرصد زن  3/33مرد و  یاندرصد پاسخگو 7/66از  یشب ها،یافته مطابق

 50/10. اندرا مشخص نکرده شانیالتتحص یزانم درصد 6/11و  دارند ییدرصد راهنما 8/52 و یدبستان تحصیالت درصد

 34 تا 30درصد  72/18سال،  29 تا 25درصد  39/6سال،  24 تا 20درصد  92/21سال،  19 تا 15 یاندرصد پاسخگو

سن فعال و  یندر ا یتجمع ینکها بهتوجه  بادارند. سال  40 از یشب درصد 59/30سال و  39 تا 35درصد  87/11سال، 

 یرویروستاها از ن ،یجهدرنتو  شود یمبه شهرها  ییانموجب مهاجرت روستا یشغل یها فرصت کمبود ،استشغل  مندیازن

 .دنشو یم یکار خال
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 مهاجرت یها مدل

 مهاجران کل تعداد برآورد مدل

آن از  ۀمحاسب یبرا ،نبود رستدر دس یوستهمنظم و پ صورت به ید بررسمور یها سالتعداد مهاجران در  ینکهتوجه به ا با

 ،مورد مطالعه یروستاها یتجمع ۀساالن یشافزا یزاناستفاده شد. پس از برآورد تعداد مهاجران و م یرمستقیمغ یها روش

 ییروستا یتعجم یشدرصد مهاجران از افزا ،یینقاط روستا یتکاهش جمع یا یشسهم مهاجرت از افزا ۀمحاسب برای

سال  با یسهدر مقا 1365مورد نظر در سال  ۀدور یط ،مهاجران تعداد ؛است دهمآ 2جدول  در آن یجکه نتا شد برآورد

 روند تأثیرو  استمربوط به مهاجرت  یتاز جمع یا عمدهمتوسط سهم  طور به یج،نتا مطابق است. یافته یشافزا 1385

 رشد میزان کاهش که شودمی مشاهده 1جدول  در .دهدمی نشان را ییروستا یتکاهش جمع یا یشمهاجرت در افزا

 کاهش در مهاجرت تأثیر. شود یم لرا شام شهرستان روستاهای همۀ و یستروستا ن یک یتتنها مربوط به جمع ،جمعیت

که  شود یم یدهد 80 ۀده یلدر اوا یزکاهش ن یشترین. باست یافته افزایش یراخ یها سال یط ییروستا یتجمع ۀساالن

 ۀمورد مطالع یروستاها ۀساالن یعیرشد طب یزانم ،درمجموع. است داده رخ ها سال ینمنطقه در ا یتجمع ۀسابق یبرشد 

که با توجه مهاجرت  است -009/0 مطالعه مورد روستاهای کل در رشد این میانگین همچنین. است -30/0 بخش ینا

آن با توجه به مهاجرت  ینزول یرو س ییروستا یتکاهش جمع گرنشانمورد نظر،  یمنطقه به خارج از روستاها ییانروستا

زوران،  یسو،بر ی،باغ یاز روستاها یرغ ،جدول بقاطم که یطور به ؛است 02/0 یزن یعیرشد طب یزانم یار. انحراف معاست

و  منفیآن  رقمو  دارد یرشد نزول روستاها ۀهم جمعیتو ورده،  یسکاوهمارغان، ن یین،گوالن پا ی،سفل سهکولهباالن، 

 از ،بخش از شهرستان سردشت ینا ۀمورد مطالع ییانروستا یمهاجرت ۀماند 2جدول  اساسبر. استدرحال کاهش 

 یشترینو ب ینکمتر ،ترتیبکه به است ییرتغ حالدر ورده روستای در درصد 37/6 تا زوران روستای در درصد -04/10

 یمورد مطالعه از نظر مهاجرت چه وضع ۀکه جامع یافتدر توان یم یجتا. با توجه به ندهد یمرا نشان  یمهاجرت ۀماند

 در 07/5 تا آغل خره یروستا برای -68/5 از ،مورد مطالعه ۀمهاجرت در جامع یزانم ،شده ارائهمدل  اساسداشته است. بر

را  یریمهاجرپذ یشترینمهاجرفرست و ب ینباالتر ترتیببه روستاها این همچنین .است تغییر در نیسکاوه روستای

 .اند داشته

 پژوهش ةدور یاندر آغاز و پا یتتعداد جمع یتعداد مهاجران از رو یبرآورد کل .2 جدول

 آبادی نام
 طبیعی رشد میزان

 ساالنه
 رشد با جمعیت تعداد

 دوره پایان در طبیعی
 خالص مهاجرتی ماندة

 دوره پایان در مهاجران
 خالص میزان

 ساالنه مهاجرتی

-009/0 میانگین  51/325 29/1- 93/0- 

 و نگارندگان ایران آمار مرکز: منبع

 

 ۀمطالع مورد یروستاها در ساالنه یمهاجرت خالص زانیم که افتیدر توان یممدل  نیاز ا یکل یریگ جهینت کی در

 ،-37/3 بزرگ نهیگل ،-41/3 ریسو قوله ،-34/4 مرگزره ،-24/5قازان  ،-68/5 آغلخرهبرابر است با  بیترتبه قیتحق نیا

 ،-68/1 آباد وتمان ،-75/1 ریز بانه ،-32/2 خیمالش ،-54/2 سیگرو ،-75/2 بزرگ لهیبناو ،-77/2 نیدارساو ،-12/3قلته 

 طوشیب ،-35/0 گرم دوله ،-53/0 ایعلکولسه ،-68/0هندآباد )هنداوه(  ،-16/1بانو  ،-25/1 ایعل ورانیب ،-43/1شلماش 

دسته از  نیا یمهاجرت انیجر .-09/0 کوچکلهیو بناو -11/0( آباداسالم)بژوه  ،-15/0 ژاژوکه ،-17/0سنجوه  ،-32/0

 یمهاجرت انیجر ،روستاها نیا از یبعض در. اندگرفته ناممهاجرفرست  روستاها نیا ،پژوهش نیا درو  است دیشدروستاها 

قازان،  یاز سکنه خواهند شد که روستا یالخ کینزد یا ندهیآو در  اندشده ینوسکممهین هااست که روستا دیشد یبه حد

 یمدل بررس بقاطماز روستاها  گرید یگروه ۀساالن یخالص مهاجرت زانیم نی. همچنهستندها  آن ۀجملاز  آغلخرهبانو و 

 سهکوله(، 96/1)(، مراغان 050/1) نییپاگوالن(، 68/1) سوی(، بر094/1)(، باالن 09/1)زوران  یروستاها .است 1باالتر از 
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 ازو  ندردارا  یریپذمهاجر زانیم نیشتریب و نیکمتر بیترتبه( 07/5) سکاوهی( و ن24/2)(، ورده 63/2) ی(، باغ51/1) یسفل

 خشب در .اند شدهشناخته  ریمهاجرپذپژوهش  نیا در ،است 1از  شتریبها  آن مهاجرت زانیم ،مدل بقاطم آنجاکه

در  تیو تحول جمع رییتغ عامل نیتر مهم ،یکوچبرون و یکوچندرو یها مهاجرتکه  شود یممشاهده  یریگ جهینت

خالص  ایباشند  یمهاجرت اناتیبه دور از جر ،قیتحق نیا در که ییروستاها تعدادو  ندسته پژوهش نیا یروستاها

 .استکمتر  ،باشد کینزد صفر بهها  آن مهاجرت

 

 ریوم مرگبرآورد تعداد خالص مهاجران با احتساب  مدل

 بقاطم. دوشیم برآورد مهاجران یکل تعداد ،ریوم مرگبا احتساب  و با استفاده از مدل تعداد خالص مهاجران ،حثب نیا در

تعداد در  نیکه ا استنفر  58/59مورد مطالعه  ۀدر هر روستا تا آغاز دور واردشده مهاجرانکل  نیانگی، م3جدول 

 است درصد 87/0روستاها در آغاز دوره  نیا یریرپذییتغ بیضر نیاست. همچن دهینفر رس 5/61به  ،دوره انیپا یها سال

مورد  ۀهر روستا تا آغاز دور از شده خارج نامهاجر کل نیانگیم. است شده 98/0 واردشده ناتعداد مهاجر ،دوره انیو در پا

وستاها در آغاز ر نیا یریرپذییتغ بیاست. ضر دهینفر رس 87/61دوره به  یانیپا یها سالکه در  استنفر  37/37مطالعه 

 روند دهندیمنشان  بیضرا نی. ااست شده درصد 98/0 شده خارج نادوره تعداد مهاجر انیو در پا است درصد 87/0دوره 

در  ریوم مرگتعداد خالص مهاجرت را با احتساب  3 جدول. ددار یادیز اترییتغ ،منطقه نیا یروستاها در مهاجرت

 نفر -4/109 با طوشیب یروستا ،جدول نیا اساسبر. دهد یمنشان  بیترتبه (1385 -1365)مورد مطالعه  یها دوره

 مطالعه مورد یروستاها نایمرا در  یمهاجرفرست زانیم نیشتریب ریوم احتساب مرگ با ،مورد مطالعه ۀدور در خالص مهاجر

 نیکمتر ،ریوم مرگاحتساب  مورد مطالعه با ۀدور در مهاجر 35/13 زوران با تعداد خالص یروستا ،آخر ۀرددر  .است داشته

 .است دهکردوره( کسب  انی)پا یمورد بررس ۀدوررا در  یریمهاجرپذ زانیم نیباالتر ،جهیدرنت .رددا را یمهاجرفرست زانیم
 

 نمونه یدر روستاها یروم مرگخالص مهاجران با احتساب  یکل برآورد. 3 جدول

 توضیحات

 مهاجران
تا  واردشده
 tزمان 

 مهاجران
 ا زمانت واردشده

t+n 

 مهاجران
تا  شده خارج

 tزمان 

 مهاجران
تا  شده خارج

 t+nزمان 

 یبقا احتمال
 واردشدگان

 یبقا احتمال
 شدگانخارج

 تعداد
 خالص

 مهاجران

58/59 میانگین  5/61  37/37  87/61  57/0  50/0  72/16-  

84/0 تغییرپذیری ضریب  97/0  87/0  98/0  46/0  5/0  55/5-  

 نگارندگان و ایران آمار مرکز: منبع

 

 یسفل سهکوله، -4/62 ایعل سهکوله ،-5/65قلته  :از اند عبارتمورد مطالعه  یروستاها گریخالص مهاجران در د تعداد

-لهیبناو، -63/17 گرمدوله، -84/22، قازان -07/26، ورده -52/40، باالن -4/43 سکاوهی، ن-4/45، هندآباد -81/61

 ،-78/3 نییپاگوالن، -56/6( آباداسالم) بژوه، -62/10 یباغ، -24/13 مراغان، -43/14 بزرگلهیبناو، -84/15 کوچک

دسته از روستاها  نیا .-28/0 و سنجوه -69/0ژاژوکه  ،-25/2 ریسوقوله ،-48/2بانو  ،-95/2 سویبر ،-55/3 نیدارساو

روستاها  نیا یعنی ؛استمطالعه  مورد ۀدورتعداد خالص مهاجرت در  ،آمده دست بهو عدد  دارند یرشد منف ،مدل براساس

از روستاها مانند  گرید یگروه اما ،است ینزول و یمنفها  آن در تیمهاجرفرست قرار دارند و رشد جمع یروستاها ۀرددر 

 ایعل ورانی(، ب33/5) آبادوتمان(، 84/4) ریزبانه(، 43/3) خی(، مالش98/2) سی(، گرو81/2)بزرگ  ۀنیگل(، 52/2)شلماش 

 شیافزا زانیم گرنشان امر نیو ا اند هداشت رارشد مهاجر  زانیم نیشتریب ،مورد مطالعه ۀدر دور (35/13)زوران ( و 9/8)

 اناتیجر یروستاها دارا نیا ،گرید عبارتبه. استدوره  آغازبا  سهیمقا در هاآن یتیجمع راتییتغ و روستاها نیا مهاجرت

 .اند هشد یبررس پژوهش نیا در ریذمهاجرپ یروستاها عنوان باو  اند بوده یمهاجرت



 653  ...یمهاجرت و آثار آن بر ساختار کشاورز

 

 
 1385تا  1365 یها سال یط ییبرآورد تعداد مهاجران روستا هیستوگرام. 2 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 یها سالدر  پسسو  کرده دایپ شیاما بعد از آن افزا دارد، یمیرشد مال ۀدور یمهاجرت در ابتدا ،2توجه به شکل  با

 یسو از. است فتهای یامکانات در روستاها روند نزول جادیو ا ییو روستا یشهر یها ینابرابرکاهش  لیدلبه 1380از  پس

در  ندهیفزا صورتبه کبارهیبه  ،شهرها به انییروستا مهاجرت یبازساز دوران شروع و یلیتحم جنگ گرفتنانیپابا  ،گرید

 از تعداد مهاجران کاسته  مرور بهاست. پس از آن ادامه داشته  1380 ۀدهتا اواسط  و افتهی شیبعد از آن افزا یها سال

هنوز  ،شوند یممناطق  گریو د یوارد نقاط شهر هرسالهمورد مطالعه که  ییتعداد مهاجران روستا ،درمجموعاما  ،دوشیم

 .استنفر در هزار  57/395بخش  نیا یکل مهاجرت در روستاها نیانگی. مستباال

 

 یدر ساختار کشاورز رییتغ یها مؤلفه

 یبردار بهرهو نظام  تیبر مالک یتیجمع راتییتغ ریتأث یبررس جینتا

 زیهر چ از شیپ ،گذرانند یمروزگار  نیزم یکار رو قیطر از افراد شتریب هادر آن که مطالعه مورد ییروستا ۀجامع در

قانون وراثت در خانواده  قیراز ط نیحق استفاده از زم ،تیمالک نوع نیا در. دارد تیاز آن اهم یبردار بهرهو  نیزم تیمالک

 یفرد. 1 :است گونهدو  تیمالک نیا. کند یم فایا یاعمده نقش نیزم از استفاده نحوۀدر  یو اعتقادات مذهب دابی یمادامه 

 یدر روستاها .است)خانه و...(  ءیش تمام مالک نفر کی ای دندار یکیدر آن شر و است یزینفر مالک چ کی ،آن که در

. 2 .است هدش یفرد ها ییدارا داده شده است و یا جداگانهخانواده سهم  یاز اعضا کیارث به هر میبا تقس ،مورد مطالعه

 کیبا هم به  یگروه خاص یعنی ؛شودیممربوط  ینیمشترک به افراد و جمع مع طور به مال( که در آن، ی)گروه یخانوادگ

 ن،ی)کار، زم دیعوامل تول نیب حیصح رابطۀ نیت است از تدوعبار یبردار بهره یها نظام. نندک یم اقدام یکشاورز تیفعال

به بازار. انواع  آن عرضۀو  یمحصوالت زراع دیتول منظور به ی( در قالب سازمان کار و مناسبات اجتماعهیآب، ابزار و سرما

تا کمتر از  کی) نیزم تیمالککه در آن،  یمالکخرده. 1است:  رینمونه شامل موارد ز یدر روستاها یبردار بهره یها نظام

که  یدهقان .2 .شودیم انجام خانوادهکمک  بهاغلب  ،یکشاورز و استدانگ  کیموارد کمتر از  ی( و در بعضدانگ شش

 داقتصا به کمک یبرا نیهمچن. دارند اشتغال یدست عیصنا و یباغدار ،یدامدار ،یزراع یها تیفعال انواع بهدر آن افراد، 

 (.4)جدول  بپردازند زین یرکشاورزیغ یکارها به خانواده یاعضا از نفر دو ای کی و انوادهخ سیرئ است ممکن نوادهخا

، ضریب تغییرپذیری 1375تا  1365ی ها سال. در استدرصد  54/74مالکیت خانوادگی  کلمیانگین  4مطابق جدول 

در میان روستاهای مورد . استدرصد  09/0، 1385تا  1375های درصد و در سال 08/0در کل روستاها  مؤلفهاین 

، 1385تا  1375ی ها سالرا دارد و در  1375تا  1365ی ها سالی در بردار بهرهبیشترین میزان  08/84مطالعه، هندآباد با 

 برداری است.درصد دارای بیشترین میزان بهره 28/77روستای بانو با 
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 مورد مطالعه یدر کل روستاها شاورزیک بخش یبردار بهره و یتدر ساختار مالک ییرتغ یها مؤلفه. 4 جدول

 1375-1365 1385-1375 

 توضیحات
 یبردار بهره یها نظام یخصوص مالکیت یبردار بهره یها نظام یخصوص مالکیت

 یدهقان مالکیهخرد یفرد یخانوادگ یدهقان مالکیهخرد یفرد یخانوادگ

54/74 یانگینم  79/7  67/7  99/9  79/67  23/9  74/11  22/11  

30/6 یاراف معانحر  81/3  55/2  47/3  76/6  56/4  13/4  43/3  

08/0 ییراتتغ یبضر  49/  33/0  35/0  09/0  49/0  35/0  30/0  

 نگارندگان و ایران آمار مرکز: منبع

 

 بر ساختار اشتغال یتیجمع راتییتغ ریتأث یبررس جینتا

 .است مدنظر یفیو هم از لحاظ ک یهم از لحاظ کم ،کار یروین و یشغل ساختار در راتییتغ

 17/67مردان به  یدرصد برا 69/51 از، 1375تا  1365 یهاآن در سال نیانگیدر جنس با م رییتغ ،یکم لحاظ از

کار و انتقال آن از زنان  یرویدر ن دشدهجایا راتییتغ انگریبکه  دهد یمنشان  شیافزا 1385تا  1375 یهاسال در درصد

 ۀدوردر  زانیم نیا که اند بوده سواد یبدرصد  69/67درصد باسواد و  30/32اول  ۀدوردر  ،یفیک لحاظ از. استبه مردان 

در  راتییتغ بی. ضردهدیم نشان راساختار  راتییتغ که است دهیرس سواد یب درصد 54/44و  باسواد درصد 45/55دوم به 

 تعداد افراد و 26/0باسواد  تعداد افراد دوم ۀدور یبرا و است 11/0 سواد یب افراد یو برا 23/0باسواد  افراد یبرا اول ۀدور

 است. 32/0 سواد یب

 

 نیزم تیبر وضع یتیجمع راتییتغ ریتأث یبررس جینتا

 .دهد یممطالعه نشان  مورد منطقۀرا در  یکشاورز یها نیزم تیوضع راتییتغ 6 جدول

 

 مورد مطالعه یدر کل روستاها یدر بخش کشاورز یدر ساختار شغل ییرتغ یها مؤلفه. 5 جدول

 توضیحات
1375-1365 1385-1375 

 کیفی کمی کیفی کمی
 غیرماهر ماهر سواد یب باسواد زن مرد غیرماهر ماهر سواد یب باسواد زن مرد

 98/56 02/43 54/44 45/55 82/32 17/67 74/81 25/18 69/67 30/32 30/48 69/51 یانگینم

 32/19 32/19 51/14 15/14 30/8 30/8 92/8 92/8 70/7 70/7 53/8 54/8 یارانحراف مع

 34/0 45/0 32/0 26/0 25/0 12/0 11/0 48/0 11/0 23/0 17/0 16/0 ییراتتغ یبضر

 نگارندگان و ایران آمار مرکز: منبع

 

 مورد مطالعه یدر کل روستاها یدر بخش کشاورز ینزم یتوضع ییرتغ یها مؤلفه. 6 دولج

 توضیحات
1375-1365 1385-1375 

 سایر قطعه قطعه یکپارچه سایر قطعه قطعه یکپارچه
 52/7 19/47 28/45 23/8 85/33 92/57 یانگینم

 90/2 65/11 13/12 17/3 37/11 13/12 یارانحراف مع

 39/0 25/0 27/0 38/0 33/0 21/0 ییراتتغ یبضر

 نگارندگان و ایران آمار مرکز: منبع

 

 بهدوم  ۀدوررقم در  نیا که است کپارچهیدرصد  92/57اول مورد مطالعه  ۀدوردر  کپارچهی یها نیزمکل  نیانگیم

 19/47وم د ۀدورو در  85/33اول  ۀدوردر  قطعه قطعه یها نیزمکل  نیانگیم نیاست. همچن افتهیکاهش  28/45

 است. افتهی شیافزا



 655  ...یمهاجرت و آثار آن بر ساختار کشاورز

 

 بر نوع محصوالت یتیجمع راتییتغ ریتأث یبررس جینتا

 .دهد ینم نشاندر محصوالت را  یادیتنوع ز ،یکشاورز محصوالت راتییتغ 7جدول  در

 ،1385 تا 1375 ۀدورو در  88/59کل روستاها  در 1375تا  1365 ۀدوردر  یخودمصرف نیانگیم ،7جدول  بقاطم

 ،یبازار بخش در. استدر دو دوره  25/0و  21/0 بیترتبهمؤلفه  نیدر ا راتییتغ بیضر نی. همچناستدرصد  24/47

 نیا نیانگیماول و دوم،  یها دوره در. صورت گرفته است کم اریبس صورت به روستاها ۀهماول در  ۀدورنوع مبادله در  نیا

 .است 38/0و  36/0 آن راتییتغ بیضر و 53/41و  96/36کل روستاها  درمؤلفه 
 

 مورد مطالعه یدر کل روستاها ینوع محصوالت کشاورز ییرتغ یها مؤلفه. 7 جدول

 توضیحات
1375-1365 1385-1375 

 سایر بازاری یخودمصرف سایر بازاری یرفخودمص
 23/11 53/41 24/47 16/3 96/36 88/59 یانگینم

 33/8 02/16 04/12 33/2 36/13 77/12 یارانحراف مع

 74/0 38/0 25/0 74/0 36/0 21/0 ییراتتغ یبضر

 نگارندگان و ایران آمار مرکز: منبع

 

 تیجمع و اشتغال ندةیفزامدل  یبررس جینتا

  با شاغالن،تعداد کل  نیانگیم 1375 دورۀدر  .استنفر  2541 شاغالنکل  تعداد، 1365سال  در 8جدول  بقاطم

 2872 یعنیحد  نیبه باالتر نشاغال کل تعداد ،1385در سال  نیهمچن .است دهیرس نفر 2866 به یصعود ریس کردنیط

 بیترتبهدوره  انیو خدمات در پا یکشاورز شاغالن تعداد نیانگیکرده است. م یط را یمیمال یصعود ریکه س دهینفر رس

 است. داشته یشیافزا روند ،و در بخش خدمات یکاهش روند یبخش کشاورز درکه  استنفر  1338 و 1534
 

 مطالعه مورد روستاهای در خدمات و کشاورزی بخش شاغالن شاغالن، کل تعداد. 8 جدول

 آبادی نام
 خدمات بخش شاغالن کشاورزی بخش شاغالن شاغالن کل تعداد

1365 1375 1385 1365 1375 1385 1365 1375 1385 
 15/22 34/27 81/41 57/25 22/62 94/47 75/89 56/89 41/79 میانگین

 02/27 93/38 86/51 99/38 94/57 68/40 17/88 22/93 44/60 رمعیا انحراف

 22/1 40/1 24/1 68/0 92/0 85/0 98/0 04/1 76/0 تغییرپذیری ضریب

 نگارندگان و ایران آمار مرکز: منبع

 
 کشاورزی ساختارهای برمهاجرت  یرمتغ یرمربوط به تأث ندمتغیریچ یخط رگرسیونی تحلیل نتایج. 9 جدول

ی
ها

غیر
مت

 
ته

بس
وا

 

 متغیره چند خطی آزمون
 مستقل متغیرهای

X1 X2 X3 X4 
 مهاجرت طالق یروم مرگ یدموال

Y1 63/0* رگرسیون ضریب بردار بهرهو  مالکیت در تغییر 
*48/0 

*47/0 *59/0 

 T-Student  6/2 2/2 04/2 3 آمارۀ
Y2 78/0* 64/0 -57/0 76/0* رگرسیون ضریب )اشتغال( شاغل یروین یتدر وضع ییراتتغ- 

 T-Student 7/3 5/3- 3/2 9/3  آمارۀ
Y3 68/0 رگرسیون ضریب ینزم ۀاندازدر  یراتیتغ- 

*65/0- 
*61/0- *75/0 

 T-Student 2/3- 8/02- 2/2- 3  آمارۀ
Y4 68/0* 31/0 44/0 58/0 رگرسیون ضریب در نوع محصوالت ییرتغ 

 T-Student 3/2 5/1 8/0 4/2  آمارۀ

  .است یرمتغ یبضر بودندارامعن نشانۀ*  عالمت

 نگارندگان: منبع
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فت گر جهینت توان یماز تجزیه و تحلیل بیشتر مطالعات درزمینۀ اشتغال بخش کشاورزی این مناطق در وهلۀ نخست 

اشتغال در بخش کشاورزی این روستاها در پایان دوره افزایش چندانی ندارد. همچنین بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال 

ر وهلۀ دوم، سهم اشتغال بخش کشاورزی در سطح منطقه سهم کمتری دارد. د ها بخشدلیل گسترش خدمات، از این به

ی بخش کشاورزی ها مؤلفهروند نزولی دارد. این موضوع با تغییر ساختاری در عرصۀ اقتصاد روستایی و دگرگونی در 

 بسیاری از مناطق این شهرستان مطابقت دارد.

و  مثبت ۀرابط( یتیجمع راتیی)تغ وهشپژمستقل  یرهایمتغ و ،بردار بهرهو  تیمالک رییتغ نیب، 9 جدول براساس

، 48/0 ریوم مرگ، 63/0 دیموال یبرا بردار بهرهو  تیساختار مالک یبرا شده محاسبه ونیرگرس بیوجود دارد. ضر دارامعن

 یدرصد 1 شیافزا با که شود یممشاهده  یت آزمون زین و هاآنکه با توجه به  است 59/0مهاجرت  یو برا 47/0طالق 

رخ  شیافزا یبردار بهره و تیمالک در درصد 59/0و  47/0، 48/0، 63/0 زانیبه م بیترتبه ،یاتیح یآمارها از کیهر در

و  یمنف ۀرابط یشاغل در بخش کشاورز یرویو مهاجرت با ن ریوم مرگ ۀمؤلف دو، 9جدول  مطابق نیهمچن. دده یم

 یرهایمتغ و نیزم ۀانداز نایم .است -78/0مهاجرت  یو برا -57/0 ریوم مرگ یبرا ونیرگرس بی. ضردارندمعکوس 

 ؛دارد وجودو معکوس  یمنف ۀرابط -61/0و طالق  -65/0 ریوم مرگ، -68/0 دیموال یبرا ونیرگرس بیبا ضر زین یتیجمع

و  شودیم 61/0و  65/0، 68/0 زانیبه م نیزم ۀانداز کاهش سبب ها مؤلفه نیاز ا کیهر در یدرصد 1 شیافزا یعنی

 75/0 شده محاسبه ونیرگرس بیضر .شودیم مشاهده میمثبت و مستق یارابطه ،مهاجرت و نیزم ۀانداز نایم اما ،برعکس

 یبررس در ،9توجه به جدول  با. استمورد انتظار آن مثبت  متآن معنادار و عال ۀرابط ،یت و با توجه به آزمون است

 ونیرگرس بی. ضرااست دارامعنمثبت و  ۀرابط یدارا یتیجمع راتییبا تغ ،در نوع محصوالت رییتغ ریمتغ ،یونیرگرس لیتحل

و  ها داده. براساس است 68/0و مهاجرت  31/0 ، طالق44/0 ریوم مرگ، 58/0 دینوع محصوالت با موال نیب آمده دست به

 یوریدر ن یفیو ک یکم راتییعامل با تغ نیاثر را داشته است که ا نیشتریگرفت که مهاجرت ب جهینت توان یم یت آزمون

 امر نیو ا است -78/0آن  یبرا ونیرگرس بیداشته است. ضر یبخش کشاورز یاثر را بر ساختار شغل نیشتریب ،یانسان

 1 با ،برعکس ؛ودشیمشاغل منطقه  یروین درکاهش  درصد 78/0 سبب ،در مهاجرت شیافزا درصد 1 دهد یم نشان

تحوالت  10. براساس جدول دیآ یم وجودبه قهمنط شاغل یروین در شیافزا درصد 78/0در مهاجرت،  کاهشدرصد 

 .باشد شتهمعنادار دا یمنف ایمثبت  اثر یکشاورز بخش یساختارها براست  ممکن یتیجمع
 

 و مهاجرت یکشاورز یور بهرهبر  کشاورزی)ساختار(  یها نهاده اثر همبستگی تحلیل نتایج. 10 جدول

 یکشاورز یها نهاده ردیف
 و مهاجرت یور بهرهر ب یکشاورز یها نهاده اثر

 در عملکرد
 هاروستا

 مهاجرت یور بهره هاامدیپ
P R هیفرض جینتا P R هیفرض جینتا 

 000/0 فعال کار نیروی 1
 021/0 معنادارو  مثبت 065/0*

 مهاجرت کاهش مثبت معنادارو  یمنف -297/0*

 005/0 اشتغال نرخ 2
 ندارد مثبت عنام یب 040/0 061/0 معنادارو  یمنف -369/0*

 009/0 معنادارو  مثبت 446/0 019/0 بیکاری 3
 مهاجرت شیافزا یمنف معنادارو  مثبت 502/0**

 028/0 یفناورو  مدیریت 4
 014/0 معنادارو  مثبت 428/0*

 مهاجرت کاهش مثبت معنادارو  یمنف -419/0*

 031/0 مهاجرت ۀهزین 5
 009/0 معنادارو  مثبت 249/0*

 مهاجرت کاهش مثبت معنادارو  یمنف -582/0*

 001/0 روستائیان سواد سطح 6
 025/0 معنادارو  مثبت 622/0**

 مهاجرت کاهش مثبت معنادارو  یمنف -627/0*

 034/0 سرمایه موجودی 7
 001/0 معنادارو  یمنف -687/0*

 مهاجرت کاهش مثبت معنادارو  یمنف -489/0*

 043/0 کشت زیر سطح 8
 002/0 دارمعناو  یمنف -374/0*

 مهاجرت شیافزا یمنف معنادارو  مثبت 534/0**

 013/0 معنا یب 518/0 067/0 (یزاسیون)مکان آالت ماشین 9
 مهاجرت شیافزا یمنف معنادارو  مثبت 357/0*

 ندارد اثر بدون معنا یب 328/0 058/0 معنا یب 639/0 058/0 دام تعداد 10

 028/0 شیمیایی کود 11
 ندارد اثر بدون معنا یب 238/0 063/0 دارمعناو  مثبت 283/0*

 007/0 معنا یب 617/0 071/0 1روستایی دستمزد 12
 مهاجرت کاهش مثبت معنادارو  یمنف -451/0*

Pی،= سطح معنادار R =است. 01/0در سطح  یمعنادار نشانۀ **و عالمت  05/0در سطح  یمعنادار نشانۀ * عالمت ؛یرسونپ همبستگی ضریب  

  .روستایی جمعیت بر تقسیم کشاورزی بخش ۀافزود ارزش از است عبارت روستایی دستمزد .1

 نگارندگان: منبع
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و مهاجرت  یور بهره و یکشاورز یساختارها نایمدر ارتباط  ها رابطهنوع  نیبه ا 10در جدول  ج،یتوجه به نتا با

 یور بهره ارزش رب یمعنادار و مثبت ثرا ،هیسرما یو موجود فعال کار یروین دهد یم نشان جینتاپرداخته شده است. 

 از .شود یم مهاجرت زانیم در کاهش و یور بهره در شیافزا سبب کار یروین شیافزا که یطور به ؛دارد یکشاورز بخش

 از توان یم یکشاورز بخش در یشغل یها فرصت جادیا با ،دارد یمنف اثر مهاجرت روند بر فعال کار یروین آنجاکه

 یکشاورز بخش در هیسرما شیافزا ،نیبنابرا ؛کرد یریجلوگ یمناطق شهر بهنمونه  یروستاها از هیرو یب یها مهاجرت

 شهرها به مهاجرت کاهش ،جهیدرنت و یکشاورز یور بهره شیافزا موجب ،کشاورزان به التیتسه و وام یاعطا صورت به

 بخش در یگذار هیسرما ریمتغ. دهد یم اننش یکشاورز بخش ۀافزود ارزش بر یمعنادار و مثبت اثر ،سواد سطح. شودیم

 زانیم از ،یشاورزک بخش در یگذار هیسرما شیافزا با دهد یم نشان هک است شده معنادار مثبت عالمت با ،یشاورزک

 ریز سطح .دهدیم نشان را یشاورزک بخش در یگذار هیسرما تیاهم ،امر نیا هک دوشیم استهک شهرها به مهاجرت

 یور بهره ،ابدی شیافزا کشت ریز سطح چنانچه. دارد یکشاورز بخش ۀافزود ارزش رب عنادارم و یمنف یاثر ،کشت

 شتریب شرفتهیپ یفناور و تیریمد مانند یعوامل به ازین ،ابدییم شیافزا کشت ریز سطح هرچه. ابدی یم کاهش یکشاورز

 در نیهمچن. ابدی یم کاهش یکشاورز یرو بهره و عملکرد ،مناسب یفناور نبود و آمدکارنا تیریمد درصورت که شود یم

 یناشاست  ممکن که دارد یکشاورز یور بهره رب معنادار و یمنف یاثر ،آالت نیماش وجود که شود یم مشاهده 10 جدول

 یور بهره و مهاجرت رب یمعنادار اثر ،دام تعداد و ییایمیش کود. باشد آالت نیماش از متخصص افراد نادرست ۀاستفاد از

 یدستمزدها چنانچه. دندار مهاجرت رب و معنادار یمنف یاثر ،ییروستا یدستمزدها .ستامعنیب و ندارد یکشاورز

 نشان مهاجرت رب معنادار یاثر ،اشتغال نرخ و یشهر یدستمزدها. ابدی یم کاهش مهاجرت ،دشو شتریب ییروستا

 شیافزا ،گرید عبارتبه .دارد مهاجرت رب معنادار و مثبت یاثر زین ییروستا به یشهر دستمزد نرخ نسبت. دنده ینم

 یبرا هک شود یم شنهادیپ ،رو نیا از. شود یم مهاجرت شیافزا موجب ییروستا دستمزدبا  سهیمقا در یشهر دستمزد

 .شود عیتسر روستاها ۀتوسع روند ،التیتسه و امکانات ۀارائ با شهرها، به انییروستا مهاجرت از یریجلوگ

 

 یریگ جهینت

 بخش ریگبانیگر شتریب ،معضل نیا. شوند یمجامعه محسوب  کی( از عوامل رکود ی)آشکار و فصل یکاریبو  یکار کم

 جادیا د،یتول یاصل هدف آنجاکه از. رود یم شماربههر جامعه  یاقتصاد یاصل ۀیسرما که است ییروستا مناطق یکشاورز

 پژوهش نیا جیو نتا نیشیپ مطالعات به توجه با ،است یدرجهت رشد اقتصاد یاز منابع انسان استفاده و کار دیتول اشتغال،

 یها سال یمهاجرت بوده است. ط ای یتیباز جمع ستمیتابع س ،مورد مطالعه ۀمنطق یتیجمع راتییتغ که گفت توان یم

 ؛است داشته همراهبه زین ییامدهایپ ،تیجمع کاهش نیا. است افتهیبخش کاهش  نیا تیجمع ،1385تا  1365

 سال با سهیمقا در( ها یآباددرصد  97/70) یآباد 22، 1389در سال  یمورد مطالعه و مسکون یآباد 32از  که یطور به

 یۀتخلبه  ،تیکاهش جمع نیا .است افتهی کاهش هاآن تیجمع ،گرید عبارتو به اند هاشتد یمنف یتیجمع راتییتغ، 1365

در  ،اند بودهسکنه  یدارا 1365تا  1355 یآمار ۀدوره در ک ییها یآباداز  یکه تعداد ییتا جا ؛استشده  منجر روستاها

 یآباد 209 بخش نیا در 1365 سال در. اند هشداز سکنه  یخال و افتهی کاهشها  آن تیجمع 1385تا  1365 ۀدور

 یمهاجرفرست. است افتهی کاهشروستا  170به  یمسکون یها یآبادتعداد  1385در سال  اما ،است داشته وجود یمسکون

 روز روزبهناچار  زینها  آن و است کرده محدود... و کسبه مانند آزاد بخش شاغالن یرا برا تیفعال ۀنیزم ،وستاهار نیا دایز

روستاها  ۀیشده، بق انساکن یاحساس ناامن شیافزا سببروستاها  یجیتدر ۀیتخل نکهیا برعالوه. اند آورده یبه مهاجرت رو

 یها یزیر برنامه ت،یروستاها از جمع شدنیخال با. اند شده هیکامل تخل طور بهتاها که روس ییجا تا ؛اند کردهمهاجرت  زین

 ،جهیدرنت .ردیگ ینمروستاها صورت  گونه نیا یبرا یدولت یها دستگاهو اختصاص بودجه از طرف  یاجتماع ،یاقتصاد
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