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  مكاني بر استمرار كاركرد اقتصادي روستاهاي  ‐ابعاد فضايي تأثير
  در معرض تخلية جمعيتي شهرستان قزوين

  *محمد حسن ضيا توانا و قدير فيروزنيا
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  چكيده
ـ  کم ،اخير ةتحوالت اقتصادي و اجتماعي چند دهدر پي  تمرکـز سـرمايه و    ،وجهي بـه روسـتا  ت

 ييي اراضـي روسـتا  بـردار  بهرهاز  يي نوينالگو ،و مهاجرت از روستا به شهر ،امکانات در شهر
 ،يسـت وابسته به جمعيت سـاکن آن ن ي از منابع طبيعي روستا بردار بهره ،در اين الگو. دپديد آم

گيـري  با افزايش روند شـکل  .انددهبلكه در گرو فعاليت كساني است که از روستا مهاجرت كر
بسياري از . استدر حال گسترش  ، اين الگو با شتاب زيادجمعيتي ةروستاهاي در معرض تخلي

 ،ة جمعيتيمعرض تخلي اعم از در حال رشد و در ،عوامل در استمرار كاركرد اقتصادي روستاها
 بـه  ،پذيرفتـه  كه با استفاده از مطالعات اسنادي و ميداني انجام ة حاضر،مقال. كنند ميآفريني نقش
 تخلية ي در معرضبر كاركرد اقتصادي روستاهارا ابعاد فضايي و مكاني  تأثير كه آن است دنبال

روستا، خـانوار   ةپرسشنام سه از آمده دستبه هاييافته .كند مشخص را قزوين شهرستان جمعيتي
كاني م ـ ابعاد فضايي ميان داد كه نشان قزوين شهرستان منتخب روستاهاي مهاجر خانوار و ،ساكن

 .وجود دارد دار اي معني رابطه روستاها و استمرار كاركرد اقتصادي آنها

 /روسـتايي تخلية جمعيت  / توسعة اقتصادي روستايي /مكاني ـ فضايي توسعة:اه واژهكليد
  ).شهرستان( قزوين

                                                 
و دانشـيار   ؛)firoznia@yahoo.com(ترتيب، نويسندة مسئول و استاديار دانشـگاه پيـام نـور مرکـز تهـران      به *

  . ن و جغرافيا، دانشگاه شهيد بهشتييدانشكده علوم زم
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  مقدمه
در  حـاكم بـر غـرب    ةورود فنـاوري جديـد و تقليـد از الگوهـاي توسـع     از يـك سـو،   

ب محدوديت منابع موج ،و از سوي ديگر جمله ايرانآن از  و کشورهاي در حال توسعه
به حاشيه رانده شـدن روسـتا و    و نشود؛ توجه چندان به مناطق روستايي است كهشده 

اي از ة جمعيتـي پـاره  تخليـ  فرايندساز زمينهتمرکز امکانات و سرمايه در شهر  ،در مقابل
  .ده استشها روستا

جمعيتي همچنان کـارکرد   ةتخلي فرايند در معرض برخي از روستاهاي ،با اين وجود
ثر ؤتبيين علل و عوامل مـ  .)۱۳۸۶ ،فيروزنيا و همکاران(اند را حفظ كردهاقتصادي خود 

از ) ة جمعيتـي ويژه روستاهاي در معرض تخليـ هب(کارکرد اقتصادي روستاها بر استمرار 
كـه   رسـد  مـي بـه نظـر   . شـود  ميريزي روستايي محسوب در برنامهروز  مباحث اساسي

اعـم از در حـال رشـد و در    (عوامل در استمرار كاركرد اقتصـادي روسـتاها    بسياري از
نقش ابعاد فضايي و مکاني  مطالعه،در اين . كنند مي يآفريننقش) ة جمعيتيمعرض تخلي

جمعيتي مورد بررسي  ةر استمرار کارکرد اقتصادي روستاهاي در معرض تخليدروستاها 
  . گيرد ميقرار 

به روستاهايي اطالق شده اسـت   ،روستاهاي در معرض تخلية جمعيتي مقالهن يدر ا
 ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵آنها در فاصـلة دو دورة سرشـماري    جمعيت واقعي و طبيعي رشد که نرخ

منظـور از اسـتمرار كـاركرد    . مواجه اسـت  جمعيت مطلق با كاهش نتيجه، در و منفي بوده
ي اقتصادي اين دسـته از  ها فعاليتادامة  ،اقتصادي روستاهاي در معرض تخلية جمعيتي

البته در اين ارتباط، نحوة استمرار كاركرد اقتصادي ممكن اسـت كاهنـده،   . روستاهاست
  . ده و همراه با تغيير يا عدم تغيير نوع كاركرد اقتصادي باشدثابت و يا فزاين

» موقعيــت لحــاظ  بــهنحــوة اســتقرار «مكــاني،  ‐ابعــاد فضــاييمنظــور از اصــطالح 
، )دسترسي به منابع آب و خاك(» ظرفيت و توانمندي«، )اي، دشتيكوهستاني، كوهپايه(
رتباطي، دسترسي بـه وسـيلة   فاصله، نوع راه ا(» زمان دسترسي مهاجران به زادگاه خود«

) مـذهبي  ‐محـيط طبيعـي مناسـب، بناهـاي تـاريخي     (» هاي گونـاگون جاذبه«، و )نقليه
  .روستاهاست
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  ينظر يمبان
 زنجـاني، ( )۱(راونشـتاين  »نظريه قانون مهاجرت« همچون ،مهاجرت يها هيعالوه بر نظر

و  ۲۲۱ :۱۳۶۸زاده،  لهســايي( )۲(لــي اورت »نظريــه دافعــه و جاذبــه«، )۱۳۱‐۱۳۰ :۱۳۸۰
ت روسـتا را  يـ ه جمعيـ تخل فرايند توان ميکه با کمک آنها  )۱۳۳‐۱۳۲ :۱۳۸۰ نجاني،ز(
 توان ميز ين يريگ ميتصم و روابط متقابل شهر وروستا يها هينظربا استفاده از  ،دكرن ييتب

  .مطالعه پرداختن موضوع مورد ييبه تب
کنندة موضوع مورد نظريات متفاوتي تبييندر چارچوب روابط متقابل شهر و روستا، 

ابعاد فضايي و کالبدي بر حفظ ارتباط روستاييان مهاجر با زادگاه آنهاست  تأثيرمطالعه و 
  . شود مياشاره که در اينجا، به رئوس آن 

گيري از نظرية مکان مرکـزي، بـه تعـدادي    مراتب سكونتگاهي، با بهرهراهبرد سلسله
متوسط، و بزرگ توجه دارد که اين اصـل از روسـتايي کوچـک تـا     هاي کوچک، کانون
» شـهرهاي كوچـك  «هـاي  نظريـه ). ۱۲۹‐۱۲۸: ۱۳۷۹صرافي، ( يابد ميشهر تسري کالن

بر  که )۵(رندنيلي »)۴(كاركردهاي شهري در توسعة روستايي«و ) ۱۳۰همان، ( )۳(جانسون
 ةضايي براي بهبود توسـع ترين و كاراترين راهبرد فمؤثر«فرض اساسي استوار است ن يا

 »يكپارچه و بهينه پيوند خورده است ،روستايي، به توسعه سلسله مراتب شهري متوازن

کوچـک   يژه شهرهايوهنقش شهرها بانگر يب ) ۳۸‐۳۷ :۱۳۸۰،خرامه و افتخاريايزدي (
ـ  يين دسته از شهرها روستايبدون شک در ا. است ييدر توسعه روستا ش از يان مهـاجر ب

  .ندينما ينيآفر در توسعه زادگاه خود نقش ندتوان ميه يبق
هـاي متفـاوت   بر اين فرض استوار است كه بخـش » بخشيارتباط بين«اساس نظرية 
مثابه دو بخش با يكديگر ارتبـاط دارنـد؛ و ايـن    طور، روستا و شهر بهاقتصادي و همين

يك نظام ارتبـاط پيشـين و پسـين اسـت كـه از طريـق آن، توسـعه         صورت بهارتباطات 
هـاي  با توجه به ارتبـاط . گذار باشدتأثيري اقتصادي شهر ها فعاليتبر  دتوان ميروستايي 

پسين ايجاد شده، خريد كاالهاي ساخت شهر و امكانات اشتغال در شهرها و سـرانجام،  
  ). ۲۲۵: ۱۳۶۸زاده، يلهساي( يابد ميمهاجرت از روستا به شهرها افزايش 
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ي در يـك فعاليـت اقتصـادي بـه ترغيـب      گـذار  سـرمايه نظرية پيوسـتگي،   بر اساس
  مـاير و سـيرز،  (انجامـد  ي درآمـدزا مـي  هـا  فعاليـت ي ديگـر در سـاير   ها گذاري سرمايه
در تفسير رابطة شهر و روستا بر اساس ايـن مـدل، ميـان شـهر و روسـتا      ). ۱۳۲: ۱۳۶۸

منزلة دو قطب در نظـر گرفتـه   و اين دو نوع واحد زيستي به تضادي بنيادي وجود ندارد
هاي شهر و روستا در قالب مراحل و سطوح مختلـف  ؛ و بدين ترتيب، نابرابريشوند مي

هاي واقع بر اين مبنا، سكونتگاه. گيرد ميو تدريجي يك روند تكاملي مورد بررسي قرار 
روستا بـر اسـاس اهميـت آنهـا     ترين ترين شهر و كوچكدر فواصل ميان دو حد بزرگ

بندي، شهرها مراكز رشد و ترقي و روستاها مراكـز عقـب  در اين رده. شوند ميبندي  رده
كه البته در گذر زمان، با طـي مراحـل رشـد، تبـديل بـه شـهر        روند مي شمار بهماندگي 

  ).۱۳۰‐۱۲۹: ۱۳۷۷سعيدي، ( شوند مي
جايي از يكي به ديگـري   هجاب انتخاب محل سكونت و فعاليت در شهر يا روستا و يا

   و تغيير محل سكونت و حفظ ارتباط با محـل سـكونت قبلـي اعـم از روسـتا يـا شـهر       
 يريـ گ ميتصـم نـوعي عمـل   ) تعيين قلمرويي براي زندگي و تعامل با محيط و ديگران(
انسـان يـك عمـل    ) رفتـار يـا  (، هـر اقـدام   كلـي  طـور به است؛ و )اجباري يا اختياري(

رويکرد حاکم در اين مقاله به مکتب رفتارگرايي  ،رو از اين. رود مي شمار به يريگ ميتصم
ـ  مـي است، چرا كـه  نزديک  در مكتـب  « .باشـد  يريـ گ ميتصـم  فراينـد اهگشـاي  ر دتوان

فـرد بـر محـيط     تأثيراما . باشد ذار ميگ تأثيررفتارگرايي، محيط اجتماعي روي رفتار فرد 
هـاي  بايد در جستجوي علـت  ،براي پي بردن به رفتار انساني ،رواز اين. نمايد ناچيز مي

  . دوم قـرار دهـيم   ةرا در مرتبـ ) رفتارهـا (هـا  موجود در محيط اجتماعي باشيم و معلول
 »باشـد  ها بيش از نتايج آنهـا مـورد توجـه مـي    فراينددر جغرافياي رفتار فضايي، تحليل 

يز به روابط محيط و رفتـار از دو  هاي اجتماعي ن از ديدگاه نظام ).۱۴۵: ۱۳۸۲ شكويي،(
ساز رفتار و هم پيامـد و معلـول رفتـار     اي سبب هم مشخصه محيط ؛شود ميجنبه توجه 

  ).۷: ۱۳۸۲آلتمن، ( است
 ،بـر ايـن اسـاس   . گيـرد  مـي هاي جغرافيـايي صـورت   انسان در محيط يريگ ميتصم
 ،گيـرد  مـي ها صورت ها و جايگزينيكه در آن، ارزيابي انتخابرا ي فراينددانان جغرافي
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كـه  اسـت  كاوشگران فضايي از طريق اطالعاتي  يريگ ميتصم. نامندمي» كاوش فضايي«
تا حـدود زيـادي بـه نقـش و      يريگ ميتصمكيفيت  ،اينبنابر. گيرد ميدر اختيار آنها قرار 

ـ   يريـ گ ميتصـم هر نوع  ،نتيجه ن اطالعات قابل دسترس بستگي دارد؛ و درميزا  ةبـر پاي
هـاي فـرد يـا سـازمان     هـا و انگيـزه  مناسبات ميـان اطالعـات قابـل دسـترس، گـزينش     

 يريـ گ ميتصمتحليل  نون اصلي بررسي رفتار در جغرافياكا. شود ميگيرنده عملي  تصميم
هاي با ارزش ،رو از اين. ي خاص استسوي هدفبه ها يريگ ميتصمجهت  معموالً. است

  گيرنـده بـا ميـزان منـابع     هر تصـميم . كند ميگيران ارتباط پيدا  فردي و يا جمعي تصميم
  كـه در كيفيـت آزادي عمـل     سـت روهها، موانع و شرايطي روب قابل دسترس، محدوديت

در يك بافت فضـايي و زمـاني خـاص عملـي      ها يريگ ميتصماز آنجا كه . استثر ؤم او
ها،  گيري ل و شرايط تصميمعوام ،هاي جغرافيايي در تحليل پديدهالزم است كه ، شود مي

   شــناخته شــود گيرنــدگان كــامالً تصــميم ســويشــده ازهــا و باورهــاي پذيرفتــه ارزش
  ). ۱۳۲‐۱۳۱: ۱۳۸۲، شکويي(

هاي  پيشرفت وجود با ،)۱۹۱۹‐۱۸۳۴( معروف شناس ، بوم)۶(هكل ارنست نظر براساس
ايـن تفسـير   . يابنـد خود را در ناحيه و يا در درون ملـت مـي   ةريش هنوز هم مردم، بشر

 پديـد آورد و بـر  سياسي را در مفهوم تبار و خـاك   ـگيري دارويني جهت عقيدتي نوعي
 ،بـر ايـن اسـاس   ). ۲۰ :۱۳۸۲، شـكويي ( كيد گذاشتأپيوند ميان مردم و سرزمين آنها ت

 كه بيانگر گرايش فرد به ريشه و تبار ،فرد مهاجر و زادگاه او ميانتمايل برقراري ارتباط 
  .است، حتي بدون توجيه مادي نيز قابل پذيرش اوست

 ادراك افراد نسبت به خـود و دنيـاي پيرامـون    ةمعلول تعبير و تفسير يا شيو رفتار اساساً
بـا وجـود شـرايط يكسـان     كه  شود ميمشاهده  ،رواز اين .در هر مقطع زماني است آنها

هنرمند نقاش اسـت   كننده نوعيدين ترتيب، ادراكب. رفتار فردي متفاوت استمحيطي، 
اساس بلكه بر كند ميآميزي ننقاشي و رنگ ،در طبيعت وجود دارد كه كه تمامي آنچه را

كه  شود ميفردي پيدا ن ،در حقيقت. پردازد ميتصويرسازي  ، بهبرداشت خود از واقعيت
تعبيـر و تفسـير واقعيـات اسـت، نـه خـود        ،بينـيم بلكه آنچه مـي  ؛»ببيند«دنياي واقع را 
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  وجــود ) واقعيــت يــا حقيقــت(وضــعيت عينــي  زمــاني بــر مبنــاي اجمــاع،. واقعيــات
   تعــدادي اشــخاص مســتقل از يكــديگر يكســان باشــد از ســويدارد كــه توصــيف آن 

  ). ۱۸۸‐۱۸۷ :۱۳۷۸اقبال، نيكو(
 يموجـود  مثابـه گفت كه انسان بـه  توان مي ،يريگ ميتصمر ؤثر دبا توجه به عوامل م

 اسـاس عوامـل   و بـر  دهـد  مـي نشـان   محـيط پيرامـون، واكـنش   پـذيري از  تأثير بازنده 
جايي محل سـكونت  هانتخاب و يا تغيير و جاب. کند مي يريگ ميتصمآميز محيط،  تحريك
 زمينـه گيري در ايـن  تصميم ةنتيجممكن است  رو، از اين. است يريگ ميتصمق يدااز مص

  د روسـتا منجـر شـو   وقت در روسـتا تـا قطـع ارتبـاط کامـل بـا        به استمرار حضور تمام
ممكن اسـت فـرد در    ،يريگ ميتصم فراينددر ادامه نيز در  .)۱پيوستار موجود در شكل (

  .گيرد، تصميم كند يا نهي بردار بهرهاز منابع موجود در روستا  مورد آنكه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ۱۰۰ :۱۳۸۵ا يروزنيف: خذأم

  تبيين استمرار يا عدم استمرار كاركرد اقتصادي ‐۱شكل 
  

پيوستار حضور تا 
 قطع ارتباط با روستا

 تصميم گيري

 رفتار

قطع رابطه با 
 روستا

 حضور دايم
 در روستا

 استمرار
 كاركرد اقتصادي روستا

عدم استمرار
كاركرد اقتصادي روستا  

حضور غير دايم
 در روستا

مؤثرعوامل   
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  آماري ةجامع
سرشـماري   اي شهرسـتان قـزوين اسـت کـه در فاصـلة     روست ۳۳۳ شاملآماري  ةجامع
  و  رو بـوده روبـه  روسـتا بـا رشـد منفـي جمعيـت      ۲۸۲، تعداد ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵هاي  سال
آمـاري بـه دو    ةاز نظر تعداد خانوار، جامع. خالي از سكنه شده است ديگر روستاي ۵۱
ي كـه از روسـتا مهـاجرت    يرهاخانوارهاي ساكن در روستاهاي مورد نظر و خانوا ةدست
 ،۱۳۸۴، در تعداد خانوارهاي سـاكن روسـتاهاي مـورد مطالعـه    . شود مياند، تقسيم  دهكر

هـاي  بانك اطالعـات فرهنـگ ده  وزارت جهاد كشاورزي، (خانوار برآورد شده  ۱۱۶۱۳
هـاي   سـال  ةيافتـه در فاصـل  تعداد خانوارهاي كاهش(هاي مهاجر تعداد خانوار و )ايران
 برابـر بـا   نيـز ) ۱۳۸۴تـا   ۱۳۷۵هـاي   سـال  ةو برآورد اين تعداد در فاصل ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵
   .)۷(بوده استخانوار  ۳۱۷۵
  آوري اطالعاتگردنمونه و روش  ةجامع

نمونه  ةجامع صورت بهروستا  ۵۴تعداد  ،)۳۸۳: ۱۳۷۰، پورعيرف( كوكرانرابطة بر اساس 
 ،مـورد مطالعـه   ةي منطقها ويژگينمونه بر اساس  ةانتخاب شدند، تركيب اعضاي جامع

جمعيـت روسـتا    ةشـدت تخليـ  و ، )، دشتيايكوهپايهكوهستاني، (ة استقرار روستا نحو
از بـين خانوارهـاي سـاکن و    . تعيين شده است )۸()و ضعيف ،بسيار زياد، زياد، متوسط(

خانوار مهاجر  ۱۰۴و  خانوار ساکن ۱۶۲ ،ترتيبرابطة كوكران، بهمهاجر نيز با استفاده از 
نيـز بـر    )خانوار ساکن و مهـاجر (سهم هر گروه . شدند نمونه انتخاب  جامعة صورت به

  شــرايط مکــاني و از آنجــا کــه . گيــري وزنــي تعيــين شــده اســتمبنــاي روش نمونــه
  نمونـه   رسـيد، تعـداد خانوارهـاي منتخـب    به نظر مـي گذار تأثير يفضايي روستاها عامل

  . يکسان در نظر گرفته شد) خانوار مهاجر و دو خانوار ساكن سه شامل(
گيري تصادفي ي منتخب با استفاده از روش نمونهانتخاب خانوارهاي ساکن در روستاها

ميـان  از  ،و خانوارهـاي مهـاجر نيـز بـا اسـتفاده از همـين روش       ؛ساده انجام پـذيرفت 
 . )۹(کننده به روستا انتخاب شدندخانوارهاي مهاجر مراجعه
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 هاي برداري و تکميل پرسشنامهبا استفاده از فيش نياز مورد هايداده و اطالعات گردآوري
 ،)گروه مخاطب اعضاي شوراي اسالمي روسـتايي، دهيـاران و خبرگـان محلـي    (روستا 

 .ها انجام پذيرفتبا ثبت نتايج مشاهدات و مصاحبه و خانوار مهاجر،و  ،خانوار ساکن
  

  ها روشمواد و 
چارچوب پژوهش حاضر مبتني بر روش توصيفي و تحليلي بوده و گردآوري اطالعات 

) مشاهده، مصاحبه و تكميل پرسشنامه(و ميداني ) مطالعة منابع موجود (با شيوة اسنادي 
  .است انجام پذيرفته

  روش تجزيه و تحليل اطالعات
دو  زمينـة در  ي مورد نظـر ها شاخص، با بررسي ادبيات موضوع پژوهش، در دومين گام

د اقتصـادي روسـتاهاي در معـرض    اسـتمرار کـارکر  «و  »ابعاد فضايي و مکاني«ساخت 
  .ندشناسايي شد »تخلية جمعيتي

  :از متغيرهاي زير استفاده شده استمكاني  و براي ساخت شاخص ابعاد فضايي
  ؛)اي، دشتي كوهستاني، كوهپايه( استقرار ةنحو ‐ ۱
محيط طبيعي مناسب، (ة گردشگري جاذب و )منابع آب و خاك( ظرفيت و توانمندي ‐ ۲

ة رتبـ و  يگـذار  سـرمايه  هـاي  قابليـت  ةرتبـ  تفاضـل ( توسعه ةرتب ،)بناهاي تاريخي
 ؛ )يگذار سرمايهي ها محدوديت

 روستا نسبت به راه، فاصله از شهر؛ نوع راه ارتباطي، موقعيت  ‐ ۳
 ؛ ساختة زيررتب ‐ ۴
 ؛ وجود آمده در روستاهتغييرات ب ةرتب ‐ ۵
 هـاي  محـدوديت  ةي در هـر روسـتا و رتبـ   گـذار  سرمايه هاي محدوديتة رتب جمع ‐ ۶

 و  )۱۰(شدهبندي گروه
  .اقتصادي روستا با شهر نوع مبادلة ‐ ۷
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در  يو مکـان  ييابعـاد فضـا   در قالـب ميانگين متغيرهـاي مـورد محاسـبه     ،تيدر نها
   .مورد استفاده قرار گرفت يآمار يهاليتحل

 سنجش استمرار كاركرد اقتصـادي روسـتاها   ي مورد استفاده درها شاخصهمچنين، 
داري، پـرورش زنبـور    استمرار فعاليت زراعت، باغداري، دامـداري، مرتـع   :اند ازعبارت

، وجـود  ي از معـادن بردار بهرههاي صنعتي، صنايع روستايي،  پروري، كارگاه عسل، آبزي
 و درصـد رشـد   ،درصد رشد سطح اراضي زير كشـت زراعـي و بـاغ    ،گردشگري ةزمين

  .واحد دامي
آوري گردنظران و هاي صاحبپس از ارزيابي كيفي فرضيات و كنترل آنها با ديدگاه

آمار و اطالعات در دسترس از منابع آماري كشور، اطالعات مورد نياز از طريق تكميـل  
روابـط   ،هاي آماريآوري شده و با استفاده از آزمونپرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع

ي از بـردار  بهـره ميزان  ،سپس. متغيرهاي تحقيق مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است
پذيري كاركرد اقتصادي روسـتاها از  تأثيرو ميزان  مورد بررسيهاي روستاهاي توانمندي

نتـايج آن نيـز بـا     ارزيابي و شد؛ مكاني آنها شناسايي و تجزيه و تحليل ‐عوامل فضايي
گيـري  ها و اندازهبراي تحليل داده. انجام پذيرفت )۱۱(ي تحليل عامليها روشاستفاده از 

  .استفاده شد SPSSو  Excel افزارهاياز نرم ،متغيرها ميانروابط 

 پژوهش هاييافته

هـاي اسـنادي و   بخـش يافتـه  هاي تحقيق در دو يافته پژوهش حاضر،با توجه به روش 
  .شود ميه هاي تجربي ارائيافته
  ثر بر استمرار كاركرد اقتصادي روستاهاؤعوامل م: هاي اسنادييافته

ي از منابع طبيعي مستلزم وجود انسان در آن سرزمين بردار بهرهگونه  بديهي است كه هر
شايد تصور استمرار كـاركرد اقتصـادي روسـتاها بـدون حضـور       ،به همين خاطر. است

از  حضـور انسـان در روسـتا    چـرا كـه   ها غيرمنطقي به نظر آيد،جمعيت در آنهميشگي 
بايـد ايـن    ،كه با توجه به تحـوالت  رسد ميبه نظر . ستاصول پايداري و بقاي روستاها
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ة هـاي جديـد و وسـايل نقليـ    گيري از فنـاوري كند؛ زيرا امروزه با بهرهتغيير  نيز نگرش
ـ  انسان  ،پيشرفته ـ  مـي نيـز   م در مزرعـه بدون حضـور دائ از منـابعّ اب و خـاك آن    دتوان
از علل  آنها را ن با زادگاهحفظ ارتباط مهاجرا توان مي ،بر همين اساس. دكني بردار بهره

  . دانستاصلي استمرار كاركرد اقتصادي روستاها 
 پـذيري تأثير زمينةدر  .موضوع از نظر روابط شهر و روستا نيز قابل بررسي استاين 
ـ  ةنحـوه و دامنـ  «: نويسدسعيدي مي ،شهر و روستا متقابل ط موجـود ميـان شـهر و    رواب

هاي روستايي گاهسكونت ةپذيري، رشد و توسعهاي گوناگون بر شكلروستا به صورت
ايـن   ةدر خصـوص نحـو  . گـذارد بر روابط دروني و بيرونـي آنهـا اثـر مـي     ،و همچنين

مسـتقل از  . گذاري، مفـاهيم و نظـرات مختلفـي مطـرح شـده اسـت      تأثيرپذيري يا تأثير
ي ها ويژگيهاي گوناگون نظري، آنچه پيش از هر چيز بايد در نظر گرفته شود، برداشت

  ). ۱۲۳: ۱۳۷۷سعيدي، (» زماني و مكاني است
 مثابـه بـه  آنهـا  از كـه  كـرد  مشاهده را بسياري عوامل توان مي ،تحقيق ادبيات بررسي در 

  بخشـي   از قرينـة . بـرده شـده اسـت    بـر مهـاجرت از روسـتا بـه شـهر نـام       ثرمؤ عوامل
و از آن د، كـر ثر بر حفظ ارتبـاط بـا روسـتا اسـتفاده     ؤعوامل م صورت به توان مي آنهااز 

 ،)Gilg, 1991: 69( گيلـگ  ،)Bilsborrow, 2002: 88( بيلزبـارو  كـه  عـواملي  انـد جملـه 
)Pacion, 1985: 124( ،طاهرخــاني )ــا)۱۳۸۰ ــراي مهــاجرت از ) ۱۳۸۵( ، و فيروزني ب

ؤثر بر حفـظ  عوامل م زمينةادبيات تحقيق در  با اين همه،. انددهكره ئروستاها به شهر ارا
   .استبا ضعف جدي مواجه  آنها ن روستايي با زادگاهارتباط مهاجرا

 موضـوع از دو  بـدين  تـوان  مـي  ،ثر بر استمرار كاركرد اقتصاديؤدر بررسي عوامل م
  .نگريست» توسعة پايدار«و » عوامل توليد«ديدگاه 

  توليدديدگاه عوامل 
توليـدي وجـود سـه عامـل      براي هر نوع فعاليـت شرط اساسي  ،از ديدگاه عوامل توليد

ت اصـلي روسـتاهاي در   تفـاو . و زمـين اسـت   ،نيروي كار، سـرمايه  شامل اصلي توليد
 صـورت  بـه م عامل انسان ئداحضور دائم و غير ،ساير روستاهاجمعيتي با  معرض تخلية

هـاي فنـاوري و   با توجـه بـه پيشـرفت   . ستروستاها گونهاين نيروي كار و مديريت در
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بـه نيـروي كـار، امكـان      نيـاز فصـلي اقتصـاد كشـاورزي     نيـز  دسترسي بـه روسـتاها و  
مستمر انسـان و يـا بـا اسـتفاده از     ي از منابع موجود در روستاها با حضور غيربردار بهره

حـداقل  وجود  ه،زميندر اين  كه رسد ميبه نظر  با اين همه،. شود ميكارگر فصلي ميسر 
  : استنقش بسيار اساسي داراي يكي از دو عامل زير 

براي مقرون به صرفه بـودن   كه بديهي است :مقرون به صرفه بودن توليد در روستاهاـ ۱
دسترسي به بازار، دسترسي بـه نيـروي انسـاني، انـرژي،      ، وجود عواملي مانندتوليد

و بخش  آفرين استبسيار نقش خيززمين حاصلو امکان استفاده از فناوري مناسب، 
 دارد؛  بستگي به ابعاد فضايي و مکاني نيزاين عوامل  ةعمد

تـرين عوامـل مـؤثر بـر حفـظ ارتبـاط       از مهـم  :احساس تعلق و وابستگي به روسـتا ـ ۲
بـر اثـر   . روستاسـت احساس تعلق و وابستگي بـه  مهاجران روستايي با زادگاه خود 

مقرون به صـرفه نباشـد،   ) مدتدر کوتاه(توليد  در روستاهايي که حتي ،عامل همين
  .يابد مياستمرار  همچنانکارکرد اقتصادي 

وجود داشته باشد، كاركرد اقتصادي استمرار  ياد شدهدر روستاهايي كه هر دو شرط 
هـاي  براي مدت استمرار كاركرد اقتصادي روستا به وجود شرط نخست. خواهد داشت

. دانجامـ مـي شهر  ةهمان روستا و با جايگزيني سكنن طوالني حتي بدون حضور مهاجرا
سـاختار   نيست بلكه در اين زمينه،به عوامل دروني روستا مرتبط  وجود اين شرط صرفاً

  . استگذار تأثيركالن اقتصاد كشور نيز 
  پايدار ديدگاه توسعة

 اقتصـادي  كـاركرد  اسـتمرار  بـر  ثرؤم عوامل توان مي ،پايدار توسعة اصلي بعد سه اساس بر

شـماي    ۲ شـكل  .دكـر  تقسـيم  كالبدي و اقتصادي اجتماعي، عوامل دسته سه به را روستاها
  .گذاردبحث را به نمايش مي مورد روستاهاي اقتصادي كاركرد استمرار بر ثرمؤ لعوام كلي

  عوامل اجتماعي 
به دو دسته عوامل  توان ميثر بر استمرار كاركرد اقتصادي روستاها را ؤعوامل اجتماعي م

  :بندي كرددروني و بيروني روستا طبقه
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 ، مانندي دروني روستاهاها ويژگيعوامل مرتبط با  :ند ازاعبارت عوامل دروني روستا
بسـتگان درجـه   ر وعالقه به زادگـاه، قبـ   ،ه يكدرج بستگانحضور  ،حضور پدر و مادر

عالقه به وطن، پيوندهاي  ،)بزرگانامامزاده و قبور مانند ( ميراث فرهنگي و مذهبي ،يك
احساس تعلق به زادگاه، حفظ سرزمين اجـدادي، رقابـت بـا روسـتاييان     فاميلي،  ‐قومي

امكـان  بـديهي اسـت كـه    . و امكان گذران اوقات فراغت در روستا ،جوارروستاهاي هم
 زمان ايفاي نقـش تمامي اين عوامل هم ،در يك روستا و يا براي يك خانوار مهاجر دارد
  .ثر باشدؤتنهايي ممجزا و يا حتي يك عامل بهند و يا چند عامل كن

، شامل بخشي از عوامل اجتماعي يعني )ني شخصي مهاجراها ويژگي( بيروني عوامل
نوع سن، جنس، : از جمله ،است مرتبط روستا از به بيرون كه مهاجران شخصي يها ويژگي
فراغت سرپرست خانوار، وضعيت  ميزان اوقات ،خانوار سرپرست تحصيالت ميزان شغل،
 واحـد  از برخـورداري  فرزنـدان،  سـن  متوسـط  فرزنـدان،  تعداد ،)بازنشسته /شاغل( شغلي

 ساحت، م)وياليي/ آپارتماني(شهر  در مسكوني واحد نوع زادگاه، در استفاده قابل مسكوني
  .متوسط درآمد ماهانهو شخصي،  ةنقلي ةوسيل از برخورداري شهر، در مسكوني بناي

ن با زادگاه ؤثر در ارتباط مهاجراحس تعلق به روستا و مالكيت نيز از جمله عوامل م
  .است گذارتأثير در استمرار کارکرد اقتصادي روستاها و ستآنها

  
  
  
 
 
 
 

  
  

   ۱۳۸: ۱۳۸۵فيروزنيا، : مأخذ
  عوامل مؤثر بر استمرار كاركرد اقتصادي  ‐۲شكل 

 عوامل 
 اقتصادي

عوامل 
 اجتماعي

 استمرار
 كاركرد روستاها

 ـعوامل کالبدي
 شناختيبوم
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  عوامل اقتصادي
يكي از عوامل اصلي استمرار كاركرد اقتصـادي روسـتا وجـود     ،شکبي: قابليت توليد ‐

اراضي، آب، پوشش گياهي، حيات وحـش،  شامل (منابع ي از بردار بهرهمنابع الزم براي 
ي بردار بهرهمنابع قابليت الزم را براي  در صورتي كه اين ،بنابراين .است) منابع معدنيو 

نشـان   شـده هـاي انجـام  بررسـي . انتظاري منطقي اسـت  ي از آنهابردار بهره ،داشته باشند
تداوم و بقاي روستاهاي دشت گرمسـار بـه دو عامـل اقتصـادي و خـدمات       که دهد مي

مهاجرفرسـتي همبسـتگي   ميزان و ) اراضي مرغوب(سطح زير كشت  ميانمرتبط بوده و 
داراي  آن دسـته از روسـتاهاي   ،بـر ايـن اسـاس   . برقرار است) ـ۸۳/۰( معكوس و قوي

که به خدمات رفاهي کمتري نيز ) از جمله كمبود آب و خاك(هاي اقتصادي محدوديت
افزون بر  ).۸۵: ۱۳۷۹مهدوي، ( اندة جمعيت شدهاغلب دستخوش تخلي ،دسترسي دارند

ي، بـردار  بهـره ه بر وجـود منـابع طبيعـي قابـل     که عالو دهد ميهمين مطالعه نشان اين، 
واقـع در  » سـنرد «نزديکي به شهر يکي از داليل استمرار کارکرد اقتصـادي در روسـتاي   

  ).۸۶: همان( که جمعيت خود را از دست داده است بودهدشت مياني گرمسار 
وليد محصول و نيز امكـان دسترسـي   ت هايوجود منابع پايه و قابليت: اقتصادي ةصرف ‐

. اما کافي نيست ،شرط الزم براي استمرار کارکرد اقتصادي بوده مهاجران به زادگاه خود
ي از منابع موجود در اين روسـتاها شـرط کـافي بـراي     بردار بهرهاقتصادي  ةوجود صرف

ار انتظـ  تـوان  مـي در صـورتي   ،به عبارت ديگـر . ستاستمرار کارکرد اقتصادي روستاها
ي از منـابع آب و  بـردار  بهـره ين روستاها استمرار يابـد كـه   داشت كه كاركرد اقتصادي ا

 ،مـدت ، در كوتـاه با اين همـه . خاك موجود در اين نواحي داراي ارزش اقتصادي باشد
اسـتمرار كـاركرد    سـاز زمينـه ممكن است تعلق خاطر و وابستگي اجتمـاعي بـه زادگـاه    

   .اقتصادي نيستند ةاراي صرفکه دباشد اقتصادي در روستاهايي 
  عوامل كالبدي 

هزينة مهاجران به زادگـاه خـود   و دسترسي آسان و كمكه عوامل كالبدي  رسد ميبه نظر 
داشـته  جمعيتـي   ةنقش زيادي در استمرار كاركرد اقتصادي روستاهاي در معرض تخليـ 
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، زيرا ميزان و هزينة دسترسي و نيز زمان مورد نياز براي تردد به زادگـاه مهـاجران   باشند
ميـزان دسترسـي   . از متغيرهاي مؤثر در مقرون به صرفه بودن توليد در اين روستاهاست

ارتبـاطي، و  عاملي است كه از فاصلة روستا از شـهر محـل سـكونت مهـاجر، نـوع راه      
  .پذيردمي يرتأثدسترسي به وسيلة نقليه مناسب 

يكسـان،  در شـرايط   ظـاهراً . هاسـت ثر بـر رفتـار انسـان   ؤفاصله از عوامل مـ  :فاصله •
بـه   ديگـران تـر اسـت، بـيش از    ني كه محل اقامت آنها به زادگاهشان نزديـك مهاجرا

از  ،ي از منابع آب و خاك زادگاه خـود بردار بهرهبراي و  كنند ميزادگاه خود مراجعه 
درصد خانوارهـاي زارع نمونـه    ۵/۵۱ ،در استان فارس. بيشتري برخوردارند اتامكان

را دوري راه كاهش عملكرد محصول و سـطح زيـر كشـت خـود      علت) خانوار ۳۳(
ي تأثير مسئلهاند كه اين  تهگف نيز درصد ديگر ۵/۴۸ ه ومزرعه تا محل سكونت دانست

   ).۱۴۸: ۱۳۷۵ ،خرامه ايزدي( نداشته است
عامـل  ممكـن اسـت    البتـه . شود ميرا موجب كاهش آگاهي از محيط  افزايش فاصله

 ،در ايـن مكتـب  . اين شرايط را تغيير دهد) در مهاجرت مثالً( »جذب و دفع«توانمند 
   .)۱۴۶ :۱۳۸۲، شكويي( آيدمي شمار بهثر ؤاز عوامل منيز ن امكانات بوددر دسترس 

ن بـا  يا قطع ارتباط مهـاجرا  ر حفظؤثر دنوع راه ارتباطي از عوامل م :نوع راه ارتباطي •
هـا  ني كـه زادگـاه آن  كه در شرايط برابر، مهـاجرا  دهد ميتجربه نشان . آنهاستزادگاه 

طـور  و بـه  نـد؛ ارتبـاط بيشـتري دار   با زادگاه خـود  است، داراي راه ارتباطي آسفالت
دي مرار كـاركرد اقتصـا  انتظار داشت كه افزايش ارتباط با زادگاه، است توان مي ،طبيعي

  .داشته باشددنبال روستا را به
گذار بر ميزان تأثيراز عوامل شخصي  ةنقلي ةبرخورداري از وسيل :نقليه مالکيت وسيلة •

بـا توجـه بـه نابسـاماني وضـعيت حمـل و نقـل عمـومي در          .جايي افراد استجابه
بـه زادگـاه خـود     ديگـران شخصي بيش از  ةنقلي داراي وسيلة افراد معموالً روستاها،

 .كنند ميرفت و آمد 
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  آزمون فرضيه: هاي تجربييافته
كـاركرد   بين استمرار« :استبدين شرح  ة پژوهش حاضرفرضي ،شد اشاره كه گونههمان

  دار مكــاني آنهــا ارتبــاط معنــي ‐ابعــاد فضــايي ولعــه امط مــورد روســتاهاي اقتصــادي
  .»وجود دارد
اسـتفاده شـده   » مكاني ـابعاد فضايي«در سنجش  يي كه از امتياز ميانگين آنهامتغيرها

روستا نسبت بـه راه ارتبـاطي،    وضعيت توپوگرافي روستا، موقعيت :اند ازاست، عبارت
 ،)سسـات خـدماتي موجـود در روسـتا    اساس مؤ ده بردست آمبه رتبة(رتبة زيرساخت 

ة هر، نـوع رابطـ  آمده در روستا، امتياز نوع جاده، امتيـاز فاصـله از شـ    پديدتغييرات  ةرتب
تا  ۱۳۶۲هاي ة سالاقتصادي روستا با شهر، درصد رشد واحد دامي روستا در دور مبادلة
، درصـد رشـد   ۱۳۸۲تـا   ۱۳۷۲هاي ة سالدرصد رشد واحد دامي روستا در دور ،۱۳۷۲

و  ،يگـذار  سـرمايه هـاي  ي، محـدوديت گذار سرمايههاي سطح زير كشت، امتياز قابليت
هـاي  محـدوديت « و» يگذار سرمايههاي توسعه و قابليت«فاضل ت(روستا  ةقابليت توسع

   .)»يگذار سرمايه
عامـل   هفـت  تحليل عاملي متغيرهاي فضايي و مكاني مورد مطالعه نيز نشان داد كـه 

ـ البتـه  ( دهنـد  مـي درصد تغييرات عوامل موجـود را پوشـش    ۷۸بيش از  ل تنـوع  يـ دلهب
 ،ترتيـب بـدين ). سر نشديعوامل م اين يگذار، نامگانهموجود در عوامل هفت يرهايمتغ

 »استمرار كاركرد اقتصادي روسـتاها «با شاخص  ياد شدههاي آماري روي عوامل بررسي
  .پذيرفتانجام 

و از  است؛واريانس حاكي از نرمال بودن متغيرهاي مورد مطالعه  نتايج آزمون تجزية
آن بـا   گيـري رابطـة  ندازهبراي ا ،كمي است يمتغير »استمرار كاركرد اقتصادي«آنجا كه 
 وامـل و ع ،قابليت توسعه ةزيرساخت، رتب يانگين ابعاد فضايي و مكاني، رتبةم هايمتغير
  .از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد ،گانههفت
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استمرار كاركرد اقتصادي و متغيرهاي  :آزمون ضريب همبستگي پيرسون ‐۱جدول 
  مورد مطالعه

  اقتصادي كاركرد استمرار ةرتب  متغير
 داريسطح معني همبستگي

 ۰ ۱ استمرار كاركرد اقتصادي
 ۳۱۵/۰ ۱۳۹/۰ ساخترتبة زير
 ۰۸۲/۰ ۲۴۱/۰ توسعه)توان(قابليت 

 ۰۴۲/۰ ۲۷۸/۰* مكاني‐ميانگين ابعاد فضايي
 ۱۷۵/۰ ۱۸۷/۰ اولعامل 
 ۲۴۳/۰ ‐۱۶۲/۰ دومعامل 
 ۰۰۶/۰ ۳۷۰/۰** سوم عامل

 ۰۰۰/۰ ۶۵۲/۰** چهارمعامل 
 ۰۰۳/۰ ۳۹۶/۰** پنجمعامل 
 ۲۷۱/۰ ۱۵۳/۰ ششمعامل 
 ۶۱۹/۰ ‐۰۶۹/۰ هفتمعامل 

  ۰۰۱/۰دار در سطح معني**   ۰۵/۰دار در سطح معني *
  شده بر اساس مطالعات ميدانيمحاسبات انجام :خذأم

به همراه امتياز  شايان يادآوري است كه متغيرهاي داراي باالترين ضرايب همبستگي
   ‐۶۷۲/۰ فاصـله از شـهر   و ۷۹۵/۰ نـوع جـاده  ، در عامـل سـوم   :آنها بدين شرح اسـت 

 ،در عامل چهـارم ؛ )تعلق گرفته استامتياز منفي بيشتري  بسته به ميزان دوري از شهر،(
اقتصادي  ةمبادل ةو نوع رابط ۷۷۹/۰ ۱۳۸۲تا  ۱۳۷۲هاي در سال درصد رشد واحد دامي

و جمع  ۷۰۳/۰در عامل پنجم نيز درصد رشد محصوالت كشاورزي ؛ و ‐۵۳۶/۰با شهر 
 .۵۵۵/۰ي گذار سرمايههاي محدوديت بةرت

مكـاني و   ‐ة ميـان ميـانگين ابعـاد فضـايي    رابط ،)۱جدول (با توجه به نتايج تحقيق 
  H ۰گفـت كـه فـرض     تـوان  مـي و  اسـت، دار تمرار کارکرد اقتصـادي روسـتا معنـي   اس

استمرار كاركرد اقتصـادي روسـتاها و ميـانگين ابعـاد      ميان ،ديگربه عبارت . شود ميرد 
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   وجـود دارد؛  درصـد  ۹۵ر در سـطح اطمينـان   دامعني ايفضايي و مكاني روستاها رابطه
 ةتوسـع  قابليـت  ميـان  ،ديگـر  سـوي  از ).۱ جدول( نيست باال چندان اما ضريب همبستگي

دار معنـي  ةدرصد رابطـ  ۹۲استمرار كاركرد اقتصادي روستاها در سطح اطمينان  و روستا
  .وجود دارد

 ةبندي رتبزيرساخت، گروه ةبندي متغير رتبايجاد متغيرهاي جديد با استفاده از گروه
ضـريب   ةمكـاني و محاسـب   ‐روستاها و ميانگين ابعاد فضـايي  استمرار كاركرد اقتصادي

شـرح  يـاد شـده بـه   متغيرهاي  مياندار معني انگر وجود رابطةاسپيرمن نيز نشهمبستگي 
مكاني  ‐ميان ابعاد فضاييت كه گف توان ميبا اطمينان بيشتري  ،بنابراين. است) ۲جدول 

 .معني دار وجود دارد ةروستاها و استمرار كاركرد اقتصادي آنها رابط
  

استمرار كاركرد اقتصادي و متغيرهاي  ميانآزمون ضريب همبستگي اسپيرمن  ‐۲جدول 
  مورد مطالعه

  )شدهبنديگروه( اقتصادي كاركرداستمراررتبه  متغير
 داريسطح معني  همبستگي

 ۰ ۱ استمرار كاركرد اقتصاديةشدبنديمتغير گروه
 ۰۰۸/۰ ۲۹۱/۰** )شدهبنديگروه(ساخترتبة زير

 ۰۳۳/۰  ۲۱۹/۰* )شدهبنديگروه(مكاني‐ميانگين ابعاد فضايي

  ۰۰۱/۰دار در سطح معني**  درصد ۹۲دار در سطح اطمينان معني *
  هاي مطالعات ميدانيشده بر اساس دادهمحاسبات انجام: مأخذ

  گيرينتيجه
اسـتمرار كـاركرد اقتصـادي     ميـان گفـت كـه    توان مي شده،بر اساس نتايج بررسي انجام

 ۹۵/۰دار در سـطح  معنـي  ايروستاها و ميانگين ابعاد فضايي و مكـاني روسـتاها رابطـه   
هاي تفاضل محدوديت«يعني،  روستا ةهاي توسعقابليتميان  ،از سوي ديگر. وجود دارد

نيـز در  استمرار كاركرد اقتصادي روستاها  و» يگذار سرمايههاي ي و قابليتگذار سرمايه
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 داشـت اذعان  توان مي ،بدين ترتيب. دار وجود داردمعني درصد رابطة ۹۲سطح اطمينان 
ميـان   ،متغيرهاي مورد بررسـي در ايـن فرضـيه    از ميان. شود مي تأييدتحقيق  ةكه فرضي

 ةدور طـي  بـاغ  كشـت  زيـر  سـطح  رشد درصد« متغير و »روستاها اقتصادي كاركرد استمرار«
  . است دارمعني ۰۵/۰ از كمتر سطح در كه دارد وجود ايرابطه ۳۱۳/۰ ميزانبه »۱۳۸۲ تا ۱۳۷۲

روي متغيـر اسـتمرار كـاركرد     )۱۲(طرفـه ة واريـانس يـك  بررسي نتايج آزمون تجزيـ 
ة سطوح مختلف از نظـر رتبـ   مياناقتصادي روستاهاي مورد مطالعه مشخص ساخت كه 

  . وجود ندارد دارتوان توسعه اختالف معني ةمكاني و رتب ‐ة ابعاد فضاييساخت، رتبزير
اسـتمرار کـارکرد    ميـان اذعان داشت که  توان مي ،تحقيق ةبا توجه به نتيج ،بدين ترتيب

 ايجمعيتي و ابعاد فضـايي و مکـاني آنهـا رابطـه     ةاقتصادي روستاهاي در معرض تخلي
و  تر به شـهر ديکنز ةدر فاصل واقع روستاهايدر  ،وجود دارد، به عبارت ديگر دارمعني
ميـزان اسـتمرار کـارکرد اقتصـادي      هاي اقتصادي بيشتر،قابليت داراي روستاهاي نيز در
 آنها ن با زادگاهكه با تسهيل برقراري ارتباط مهاجراگفت  توان مي ،در نتيجه. استبيشتر 

  .يابد ميها افزايش قتصادي و ميزان کارکرد اقتصادي آنامکان استمرار کارکرد ا
که  ،نشان داد که نوعي تغيير کاربري اراضي از زراعت به باغداري پژوهشهاي يافته

شايان يـادآوري  البته . وجود آمده استهب است،نيازمند نيروي انساني و مراقبت کمتري 
در زمينة استمرار کـارکرد اقتصـادي روسـتاهاي در معـرض تخليـة جمعيتـي،       است که 
در مقايسـه بـا   ) ميـزان کـارکرد اقتصـادي   (ري وهمچون ميزان بهرههاي زيادي ناشناخته

ايـن   ةوضـعيت آينـد   و ساير روستاها، تفاوت ميـزان کـارکرد در روسـتاهاي مختلـف،    
ديگـر سـخن، پـژوهش    بـه  . اسـت نظـران  وجود دارد که نيازمند توجه صاحبروستاها 
هـاي روسـتايي و   جمعيـت سـکونتگاه   ة تخليـة کوچک براي تبيـين پديـد   يگام حاضر

با توجه به گسترش اين پديـده در اکثـر نـواحي     ست؛ ورد اقتصادي آنهاسرنوشت کارک
پژوهشـگران و  ارزيـابي   توجه و و ابعاد مختلف آن مورد اين موضوعجا دارد که  ،ايران

  .قرار گيردنظران صاحب
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يافته و بـه تبـع آن، در   از آنجا كه ظاهراً در نظر گرفتن ميزان مرگ و مير در تعداد خانوارهاي كاهش ‐۷
 .گذار نيست، اين ميزان در محاسبات لحاظ نشده استتأثيرتعداد جامعة آماري چندان 

تا  ۱۳۶۵در دورة آماري . درصد کاهش جمعيت سنجيده شده استشدت تخلية جمعيت بر مبناي  ‐۸
تا  ۵۰اند، در گروه بسيار زياد، درصد جمعيت خود را از دست داده ۸۰، روستاهايي که بيش از ۱۳۷۵
درصد در گروه روستاهايي  ۲۰درصد در گروه متوسط، و صفر تا  ۵۰تا  ۲۰درصد در گروه زياد،  ۸۰

 .انداي داده شدهتخلية جمعيتي ضعيف ج با نرخ
بيني شده بود که نشاني محل سـکونت  ريزي اوليه براي دستيابي به خانوارهاي مهاجر، پيشدر برنامه ‐۹

خانوارهاي مهاجر در هنگام تکميل پرسشنامة روستا از رئيس شورا يا خبـرة محلـي اخـذ شـود؛ امـا      
مشکالت فراوان مواجه خواهـد  هنگام آزمون پرسشنامه، مشخص شد که با اين شيوه، انجام تحقيق با 

 .رو، از روشي ديگر شده استفاده شدشد و از اين
يـك   صـورت  بهبندي شده و از آن  ي هر روستا گروهگذار سرمايه هاي جمع رتبة محدوديتحاصل ‐۱۰

  .متغير استفاده شده است
 

11. factor analysis  12. One Way Analysis of Variance 
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