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رانهای روستا شهری در ایتوزیع درآمد روستایی و اثرات آن بر مهاجرت  

 سید محمدرضا مهدویان، مرضیه اسفندیاری1
 

 
 چكیده

های استانی در یافته و با استفاده از دادهکارگیری رهیافت گشتاور تعمیمهای مهاجرت روستا شهری، با بهپژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه
، اثرات توزیع درآمد روستایی بر مهاجرت را مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای مورد استفاده در این 5931-5931های فاصله سال

افزوده بخش کشاورزی و متغیر های بهداشت، میزان تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزشمطالعه شامل ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد خانه
دهد رابطه ضریب جینی و مهاجرت مثبت است، به طوری که با های تحقیق نشان میباشد. یافتهمی ها(دامی )برای پرداخت نقدی یارانه

درصد افزایش خواهد یافت. همچنین متغیرهای سرانه تولید  51/0یک درصد افزایش در میزان ضریب جینی، مهاجرت از روستا به شهر 
اند. به طوری که با افزایش یک درصدی در میزان بر میزان مهاجرت داشتهناخالص داخلی، آموزش، سالمت در مناطق روستایی اثر کاهشی 

درصدی در میزان مهاجرت  01/0،  97/0، 7/0های بهداشت، به ترتیب شاهد کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و تعداد خانه
افزوده بخش کشاورزی، ازای یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی و مهاجرت مثبت است و بهخواهیم بود. رابطه میان ارزش
درصد افزایش خواهد یافت. به منظور بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، ایجاد ساختار مناسب برای  51/0میزان مهاجرت روستا شهری 

ای، حمایت از اساس شرایط منطقهبندی خدمات روستایی بر های توسعه روستایی، اولویتمدیریت هماهنگ توسعه روستایی، بهبود شاخص
 گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی برای ایجاد مهاجرت معکوس )از شهر به روستا( ، باید در اولویت قرار گیرد.
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 مقدمه

توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصاددانان بوده است. این پدیده یک های روستایی همواره مورد موضوع مهاجرت

شناختی، اقتصادی و سیاسی ای پیچیده از عوامل اجتماعی، رواناقتصادی است که نتیجه مجموعه -پدیدۀ اجتماعی

حهه در گذارد، بلکه تغییراتی قابل مالاست. فرآیند مهاجرت نه تنها بر حجم و رشد جمعیت یک جامعه اثر می

کند. با توجه به اینکه جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر تن به مهاجرت ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می

دهند، این موضوع در بلندمدت برای جوامع روستایی حائز اهمیت خواهد بود؛ چراکه با مهاجرت آنان، تولید نسل می

یابد و از تولید محصول و اقتصاد ویا در روستاها کاهش میدر جوامع روستایی کاهش یافته و به دنبال آن جمعیت پ

شود. امروزه با توجه به اینکه سهم جمعیت شهری و روستایی برعکس شده است و نسبت روستایی نیز کاسته می

های روستا توان به اهمیت موضوع مهاجرتدهند، میتوجهی از جمعیت شهرها را مهاجرین روستایی تشکیل میقابل

آمد، اکنون به دهه قبل جزو جمعیت موّلد کشور به حساب می 3ی برد؛ یعنی مهاجرت جمعیتی که تا شهری پ

گری مشغول فروشی و واسطهصورت خیل عهیم افراد مشغول به کار هستند یا در مشاغل کاذبی مانند دست

 باشند.می

 فرض با چراکه شود،منجر می آن دامنه یشافزا و فقر بروز به درآمد توزیع در گسترده نابرابری از طرفی دیگر وجود

 گسترش و جامعه طبقات در بیشتر شکاف باعث ایجاد درآمد توزیع در باال نابرابری اقتصادی، رشد از سطحی هر

 طبقات و محروم اقشار به آمده دست به منابع از اندکی سهم که باشد آن دلیل به تواندمی عامل این شود.می فقر

 کاهش فرآیند آن تبعبه و اقتصادی رشد توالی درآمد، توزیع در نابرابری باالی سطوح بعالوه سد؛رمی پایین درآمدی

 تنها به را اقتصادی رشد از حاصل مزایای درآمد، توزیع در باال کند. نابرابریرا کند می درآمد توزیع نابرابری

 شود. لذامی اقتصادی رشد از مزایای حاصل هب فقیر افراد دسترسی از مانع و داده تخصیص جامعه ثروتمند هایگروه

 هایریشه و عوامل شناسایی و آن نمودن کمی و در جامعه درآمد توزیع نابرابری ارزیابی متعددی دالیل به

توسعه  و اجتماعی عدالت مسائل به که است اقتصاددانانی توجه مرکز آن راهکارهای کاهش و دهندهافزایش

های روستا شهری، چیزی جز نابودی و از دست . نتیجه نهایی مهاجرت(Jalali, 2002)دارند توجه پایدار اقتصادی

ناپذیری بر های جبراندادن بخش مهمی از تولید ملی نخواهد بود. مضافاً اینکه در زمینه محیط زیستی هم خسران

ترین مسائل هر در زمره مهمشود. در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شکشور وارد می

آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد دچار مشکالتی از جمله: بروز اجتماعی و اقتصادی به شمار می

کاری، کمبود فضاهای های متعدد ناشی از فشار بر منایع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کمنابسامانی

زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار در بخش کشاورزی، تخلیه طزیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محی

 .(Ghasemi Ardahaei, 2002)آورند روستاها و ... را به وجود می
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رشد جمعیت در ایران با توزیع نامتوازن جمعیت در سطح ملی همراه بوده است. طبق سرشماری عمومی نفوس و 

جا نفر وارد کشور شده یا در داخل کشور جابه 1411231123اً ( مجموع1331-1331های )، طی سال1331مسکن 

( به نقاط روستایی 8/41نفر ) 311231238( درصد به نقاط شهری و 1/32نفر ) 3881398اند که از این تعداد، شده

(، مجموعاً 1389-1331های )طی سال 1389در سرشماری  .(Statistical Center of Iran, 2002)اند وارد شده

( 3/33نفر ) 213941935اند. از مجموع کل مهاجران، جا شدهنفر وارد کشور شده یا در داخل کشور جابه 111321555

اند. طبق سرشماری عمومی نفوس و ( به نقاط روستایی وارد شده3/44نفر ) 114341139درصد به نقاط شهری و 

درصد( از  8/14نفر ) 5111411به شهر، درصد( از شهر  52نفر ) 3418929(، 1389-1331های )مسکن، طی سال

درصد( از شهر به روستا  8/14نفر ) 3111125درصد( از روستا به روستا و  4/3نفر ) 3531393روستا به شهر، 

(، 1389-1381های )طی سال 1381همچنین در سرشماری  .(Khodamoradi et al., 2013)اند مهاجرت کرده

نفر  311521331اند. از مجموع کل مهاجران، جا شدهده یا در داخل کشور جابهنفر وارد کشور ش 213991833مجموعًا 

اند. طبق سرشماری عمومی نفوس ( به نقاط روستایی وارد شده4/13نفر ) 3351413( درصد به نقاط شهری و 3/34)

نفر  5131831درصد( از شهر به شهر،  1/53نفر ) 418251352(، 1389-1381های )، طی سال1381و مسکن 

درصد( از  1/14نفر ) 1431339درصد( از روستا به روستا و  81/2نفر ) 4141843درصد( از روستا به شهر،  35/12)

  .(Statistical Center of Iran, 2012)اند شهر به روستا مهاجرت کرده

یین بودن سطح شود. پاها به مناطق شهری انجام میآمارهای فوق نشان از آن دارد که درصد زیادی از مهاجرت

توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی موجب دفع و رانش جمعیت از این مناطق و جذب و کشش جمعیت 

ها یکی از عوامل برانگیزاننده رشد جمعیت شهری بوده و مهاجران اغلب به به مناطق شهری شده است. مهاجرت

 جمعیت رشد بر هازنند. تأثیر مهاجرتین اقدام دست میقصد استقرار در نقاط شهری به ویژه در شهرهای بزرگ به ا

مطالعه علت مهاجرت در سرشماری  .است یافتهتوسعه کشورهای از بیش مراتب به ماندهعقب کشورهای در شهری

ترین دهد که بعد از پیروی از خانوار، دستیابی به مسکن مناسب و جستجوی کار برای مردان مهمنشان می 1389

شوند و چون اکثریت مردان سرپرست خانوار هستند، خانوار نیز به تبعیت از آنان اجرت محسوب میهای مهعلت

کنند؛ بنابراین همین مسئله باعث دامن زدن به مشکل مسکن و اشتغال و تشدید نیازهای این اقدام به مهاجرت می

آمار مرکز آمار ایران، میزان  از طرفی مطابق با .(Khodamoradi et al., 2013)دو بخش در مقصد خواهد شد 

رسیده است. رشد شهرنشینی تابعی از  1381درصد در سال  8/38به  1331درصد در سال  2/39شهرنشینی از 

چهار فرایند مهاجرت، رشد طبیعی جمعیت، تغییر تعریف شهر و ادغام روستاهای اقماری و تأسیس شهرهای جدید 

ناشی از افزایش طبیعی جمعیت شهرها نیست، بلکه ناشی از مهاجرت است؛ بنابراین منشأ جمعیت شهرنشین تنها 

های شهرنشینی و رشد اشتغال روستانشینان به شهرها است. علل عمده مهاجرت روستائیان به شهرها، عالوه بر جاذبه

اورزی، صنعتی در شهرها، کمبود کار و فقر عمومی روستانشینان، ترجیح دادن مشاغل صنعتی با دستمزد باال بر کش
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. حال (Naghdi, 2010)امید به آینده بهتر برای خود و فرزندان و توزیع نامناسب امکانات رفاهی شهر و روستا است 

های ایران به شویم که چه عواملی موجب تحریک جریان مهاجرت از مناطق روستایی استانبا این سؤال مواجه می

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جریان مهاجرت گردد؟ بنابراین در پژوهش حاضر به مناطق شهری می

هایی متناسب با شرایط کشور ها و برنامهتوان سیاستروستا شهری در ایران خواهیم پرداخت که به تناسب نتایج، می

 برای کاهش مهاجرت و حفظ زندگی روستایی ارائه نمود.

گذاران ترین عواملی است که سیاستز اساسیمهاجرت و چگونگی توزیع مجدد جمعیت در داخل کشور یکی ا

-سوی قطبهای جمعیتی و نیز هدایت جمعیت بهجاییاجتماعی جامعه برای کنترل و جهت دادن به جابه-اقتصادی

تر برای های اقتصادی به آن توجه دارند. افراد اغلب با هدف رفع نیازهای موجود و برخورداری از شرایط مناسب

نهر از علت مهاجرت، این پدیده اغلب تأثیر بسزایی بر تعداد و ساختار کنند. صرفجرت میزندگی اقدام به مها

-های تقسیمجمعیت مناطق مختلف کشور دارد. مهاجرت جمعیت ابعاد مختلفی دارد. مهاجران داخلی در چارچوب

ن و مهاجران بین های یک استاهای سرزمینی )نهیر مهاجران داخل یک شهرستان، مهاجران بین شهرستانبندی

های مختلف و ...( و یا بر حسب نوع سکونتگاه )مانند مهاجران از شهر به شهر، از شهر به روستا، روستا به شهر استان

-مهاجرت یک پدیده اقتصادی .(Statistical Center of Iran, 2014)شوند و از روستا به روستا( مشخص می

شناختی، اقتصادی و سیاسی است. فرایند از عوامل اجتماعی، روانای اجتماعی است که نتیجه مجموعه پیچیده

دهد، بلکه تغییرات مهاجرت امری پیچیده است که نه تنها حجم و رشد جمعیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار می

 کند. مهاجرت از دیرباز به عنوان یک عامل مؤثر بر حجمای را در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد میقابل مالحهه

گذاری انداز، سرمایههای شغلی، پسنیروی کار، توزیع نیروی کار برحسب مهارت، آموزش، تخصص و اشتغال، فرصت

شناختی بر مبدأ و مقصد مهاجرت و تولید بوده است. مهاجرت همچنین عاملی است که پیامدهای اجتماعی و روان

دی، تغییرات اجتماعی و سازمان سیاسی بوده داشته است. مهاجرت همواره یک جزء مهم شهرنشینی، توسعه اقتصا

 .(Khodamoradi et al., 2013)است. که با تغییر پایگاه، شغل و موقعیت مکانی فرد نیز مرتبط است 

مطالعات زیادی در زمینه تأثیر مهاجرت بر توزیع درآمد به تفکیک مناطق شهری و روستایی انجام شده است. وجه 

 Papliهای کشور است. ثیر مهاجرت بر توزیع درآمد مناطق روستایی به تفکیک استانتمایز مطالعه حاضر بررسی تأ

Yazdi and Fadaei (1822) ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و طی مطالعات خود در استان خراسان، مجموعه

آن، کمبود  های مهاجرت روستا شهری را مسئله افزایش جمعیت و در نتیجهترین علتمحیطی را بر شمرده و مهم

-های روستابه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت Taherkhani (2002). اندزمین و عدم اشتغال در روستاها دانسته

دهند که های تجربی نشان میشهری با تأکید بر مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین پرداخت. تجزیه و تحلیل

یی نقش مهمی دارند، عوامل غیراقتصادی نیز اثرات مستقیم بر های اقتصادی در مهاجرت جوانان روستااگرچه انگیزه

گذارند. برای مثال، تسهیالت محلی، رضایت از محل سکونت، رفاه اجتماعی، استانداردهای زندگی، نیاز رفتار آنان می

را  های ارزشی به طور معناداری انگیزه مهاجرت جوانان روستایی استان قزوینبه پیشرفت، زندگی بهتر و هدف
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وری کشاورزی بر مهاجرت ای تأثیر افزایش بهرهدر مطالعه Daneshvar Kakhaki et al., (2002)اند. افزایش داده

 میان درآمدی شکاف که دهدمی نشان هاآن تحقیق بررسی نمودند. نتایج 1333-1319روستاییان ایران را در دوره 

 کاهد.روند مهاجرت می از کشاورزی بخش در گذاریمایهسر همچنین .شودمی مهاجرت افزایش باعث روستا شهر و

Ghasemi Ardahaei (2002) های نامهبه بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان

پرداخت. در دیدی کلی، علل تأثیرگذار بر مهاجرت روستاییان به شهرها در  1333-1318تحصیلی در مقطع زمانی 

کشاورزی قابل بررسی است که از این -فرهنگی، جمعیت شناختی و طبیعی-چهار بعد اقتصادی، اجتماعی ایران از

کشاورزی و جمعیت -کند و پس از آن ابعاد اجتماعی فرهنگی، طبیعیای ایفا میمیان، بعد اقتصادی نقش عمده

بندی است که عامل دافعة ل تقسیمشناختی قرار دارند. ابعاد فوق برحسب عوامل جاذبه، دافعه، تبعی و شخصی قاب

روستایی بیش از سایر عوامل در مهاجرت روستا شهر مؤثر بوده است و سپس عوامل جاذبة شهری، شخصی و تبعی 

 قرار دارند. 

Ramezanian(2001) ترین عامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی را مهاجرت دانسته مهم

دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل )از نهر ساختار جران را جوانان جویای کار تشکیل میاست. از آنجا که اکثر مها

سنی( بین جمعیت شاغل در مناطق شهری )قطب مشاغل صنعتی و خدماتی( و مناطق روستایی )قطب مشاغل 

جمعیت تر شدن تر شدن جمعیت کشاورز و جوانصورت سالخوردهکشاورزی( پدید آمده است. این عدم تعادل به

ای به بررسی رابطه در مطالعه Shafiee Kakhaki (2011)شود. گر میهای صنعت و خدمات جلوهشاغل در بخش

های سنجی به بررسی انگیزههای اقتصادمیان مهاجرت و نابرابری درآمدی پرداخت. در این مطالعه با استفاده از روش

دهنده اهمیت عوامل اقتصادی بر دی پرداخته شد. نتایج نشاناقتصاهای اقتصادی و غیرمهاجرت در دو گروه انگیزه

مهاجرت است. به عبارتی انگیزه افراد از مهاجرت، ارتقا کیفیت زندگی نیست، بلکه انتقال جمعیت با انگیزه افزایش 

یشتر از های با نابرابری باالتر بدهد که مهاجرت از استاندرآمد رخ داده و ضریب مثبت شاخص نابرابری، نشان می

های روستا شهری با به کارگیری به تخمین مهاجرت Karbasi et al., (4911)های با نابرابری کمتر است. استان

میزان اثر عوامل مختلف  4991-1818های مربوط به سال پرداختند. نتیجه اینکه با استفاده از داده ARDLرهیافت 

افزوده صدی در میزان دستمزد روستایی و شهری، ارزشدر 1های روستا شهری بررسی شد، افزایش بر مهاجرت

درصدی،  9134درصدی، افزایش  9141بخش روستایی و نرخ باسوادی مناطق روستایی، به ترتیب موجب کاهش 

 درصدی تعداد مهاجران روستا شهری خواهد شد. 9134درصدی و افزایش  9115کاهش 

Azmi et al., (2013) بخش کشاورزی و نقش آن در مهاجرت از روستا به شهر ها و مشکالت به بررسی چالش

دهد که فقدان صنایع تبدیلی در کاهش درآمد روستاییان نقش اساسی داشته نتایج این پژوهش نشان میپرداختند. 

 Baniasadi etکند. و درآمد پایین کشاورزی در روستاهای منطقه در افزایش مهاجرت به شهر نقش مهمی ایفا می

al., (2013) 1313های در پژوهشی به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستاییان در ایران برای سال-

زمان، اثرات عوامل مختلف بر مهاجرت روستا ها با به کارگیری رهیافت سیستم معادالت همپرداختند. آن 1335
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نرخ باسوادی، افزایش مخارج عمران شهری بررسی کردند. نتیجه اینکه، بهبود توزیع درآمد، رشد اقتصادی، افزایش 

گذاری در بخش کشاورزی، منجر به دولتی در روستاها، کاهش شکاف دستمزد میان شهر و روستا و همچنین سرمایه

 های روستا شهری خواهد شد.کاهش روند مهاجرت

Sarvarzadeh et al., (2013) ولت بر مهاجرت های عمرانی دبه بررسی عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و بودجه

های گسترده با به کارگیری رهیافت خودتوضیح برداری با وقفه 1333-1312های روستائیان در ایران طی سال

پرداختند. نتیجه اینکه افزایش بودجه دولت در زمینه عمرن و نوسازی اثر مثبت بر میزان مهاجرت دارد. همچنین 

 زی اثر معناداری بر مهاجرت ندارد.مشخص گردید که بودجه اقتصادی دولت در بخش کشاور

 Amare et al., (4914)های روستا شهری و کیفیت اشتغال در کشور تایلند، به بررسی ای با عنوان مهاجرتطی مقاله

دهد، مهاجرت موجب رشد های روستا شهری بر توسعه اقتصادی پرداختند. مطالعه مزبور نشان میاثرات مهاجرت

شود، اما اثر کمی در کاهش نابرابری درآمدی و فقر نسبی در مناطق روستایی داشته ی میدرآمد خانوارهای روستای

است. بیشتر مهاجرین دارای سطح پایین تحصیالت بودند. پیام این مقاله این است که خانوارهای فقیر روستایی، 

 شود.منجر به تولید مهاجرین فقیر می

Ha et al., (2012) شهری بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی -های روستارات مهاجرتای به بررسی اثطی مقاله

-4911ساله از سال  12های پانل طی یک دورۀ پرداختند. با استفاده از داده GMM1با استفاده از مدل تخمین 

معکوس میان مهاجرت و  Uبیش از صد روستا در چین مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط پویا به شکل  1883

گردد.      ابری درآمدی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، مشخص گردید مهاجرت باعث افزایش نابرابری درآمدی مینابر

Iqbal et al., (4915)  .به بررسی اثرات عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر میزان مهاجرت در پاکستان پرداختند

های درصد برای فرصت 48ی برای تحصیالت باالتر، درصد مهاجرین روستای 39در این پژوهش مشخص گردید که 

 کنند.درصد با انگیزه اشتغال به شهر مهاجرت می 45تجارتی و 
 

 روش تحقیق

 های مهاجرتنظریه

های های متفاوتی وجود دارد. در مورد مهاجرتگیری مهاجرت، دیدگاهبه طور کلی پیرامون عوامل مؤثر بر شکل

-ی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، ارتباطی، اداری و غیره مؤثر هستند. علل مهاجرتشهری کارکردهای اقتصاد-روستا

شهری با انواع مهاجرت متناسب با بیکاری، فقر عمومی، امکانات شهری، کسب پایگاه اجتماعی، اقتصادی -های روستا

اط دارد و فرهنگی، رشد جمعیت و محدودیت کشاورزی، تفاوت درآمدی بین ساکنان شهری و روستایی ارتب
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(Rabani, 2002). توان از آثار آنان جدا کرد، چون از یک طرف مهاجرت معلول توسعه نابرابر و علل مهاجرت را نمی

شهری، نهرات -های روستااز طرف دیگر خود عامل گسترش توسعه نابرابر است. به طور کلی در خصوص مهاجرت

های ها اشاره خواهد شد. قدمت تبیین نهری مهاجرتنگوناگون و متنوعی ارائه گردیده است که در ادامه به آ

مجموعه قوانین مهاجرت را تبیین کرد،  1331رسد. زمانی که راونشتاین در سال می 1339شهری به دهه -روستا

های کالسیک و نئوکالسیک مهاجرت سنگ بنای نهریه مدرن مهاجرت توسط وی گذاشته شد. پس از آن اغلب مدل

  .(Mears, 1882)یا تغییر قوانین راونشتاین شکل گرفت بر مبنای تشریح و 

های مندیاز نخستین افرادی بود که سعی کرد تا یک تبیین نهری درباره قانون 1ارنست جورج راونشتاین

در  1338و  1331های ای تحت عنوان قوانین مهاجرت که در سالشهری ارائه دهد. وی در مقاله-مهاجرت روستا

تی لندن به چاپ رساند، استدالل کرد که مهاجرت یک امر اتفاقی نیست، بلکه قوانین خاصی بر مجله انجمن سلطن

 .(Ghasemi Ardahaei et al., 2002)آن حاکم است و در آن اقتصاد به مثابه عامل اصلی مورد توجه است 

مهاجرت در ارتباط با  راونشتاین در مجموعه قوانین خود پیرامون مهاجرت، عالوه بر مقیاس و جهت مهاجرت، سیر

های مهاجرت ها را نیز تشریح کرد. قوانین اساسی راونشتاین، به نقطه آغازی برای اکثر مدلها و محدودیتفرصت

توان قوانین مهاجرت راونشتاین را در موارد زیر خالصه به طور کلی می .(Wondimagegnhu, 2012)تبدیل گشت 

 کرد:

  . (Zanjani, 1884)ه آن دو رابطه معکوس دارد شدت مهاجرت بین دو نقطه با فاصل .1

تر و افتد؛ یعنی مهاجرت ابتدا از روستا به شهرهای نزدیکای اتفاق میدر اغلب موارد مهاجرت به صورت مرحله .4

گیرد. جهت اصلی مهاجرت از های صنعتی و خدماتی انجام میتر و قطبتر و سپس به شهرهای بزرگکوچک

  . (Ravenstein, 1222)طق صنعتی و تجاری استنواحی کشاورزی به منا

ها اقتصادی است. قوانین بد یا ظالمانه، مالیات سنگین، عدم جاذبه اقلیمی، شرایط اجتماعی علل عمدۀ مهاجرت .3

 . (Ravenstein, 1225)کنند های مهاجرت را ایجاد مینامساعد و ...، جریان

های مهاجرت در طول زمان در ارد، بدین معنی که جریانمیان تکنولوژی ارتباطات و مهاجرت رابطه وجود د .2

نتیجه افزایش جریان امکانات جابجایی و توسعة صنعت و تجارت، ماهیتاً رو به افزایش است. مضافاً اینکه 

مهاجرت . (Zanjani, 1884)دهد ارتباطات و توسعه آن، شناخت مهاجر از محیط پیرامون خود را افزایش می

 ,Ravenstein)شود ونقل میصنایع، عامل توسعه تجارت است و باعث بهبود وضعیت حمل ضمن افزایش ظرفیت

1228). 
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Lewis (1812) کند. از نهر وی، در یک اقتصاد دوگانه که مهاجرت را در بطن فرآیندهای توسعه اقتصادی تبیین می

بخش نوین اقتصادی بر پایه  داری و بخش سنتی معیشتی تشکیل شده باشد، به دلیل آنکهاز بخش نوین سرمایه

وری از نیروی کار برای تولید و سپس فروش و تحصیل سود شکل گرفته است در مقابل بخش سنتی معیشتی بهره

-گیری اقتصادی از سرمایه و فناوری از بازدهی و بهرهگیرد که بخشی خود اشتغال بوده و به علت عدم بهرهقرار می

تواند ناچیز و حتی نزدیک به صفر باشد، ای که حتی بازده نیروی کار در آن میهگونوری کمتری برخوردار است، به

در چنین شرایطی بخش اقتصاد  .(Lewis, 1812)برند وضعیتی که اقتصاددانان از آن به عنوان بیکاری پنهان نام می

یروی کار است تا از بازده سنتی دارای مازاد نیروی کار است که بازدهی اندکی دارد و بخش اقتصاد نوین نیازمند ن

افزوده در رو انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش نوین اقتصادی به ایجاد ارزشمند شود، از ایناقتصادی آن بهره

انداز و سرمایه را به تولید ناخالص ملی داری، نسبت پسداری منجر شده و با گسترش بخش سرمایهبخش سرمایه

شود یابد و حتی تشدید میه چنین وضعیتی ادامه داشته باشد، مهاجرت نیز استمرار میدهد. تا وقتی کافزایش می

(Zanjani, 1884) .توسعه، در گذر از دوران صنعتی شدن، بیشتر از به باور آرتور لوئیس، اگر اکثر کشورهای درحال

دارند، در نتیجه میزان بیکاری شهری بر و تکنولوژی بر استفاده کنند، احتیاج به نیروی کار کمتری های سرمایهپروژه

های ساختمانی که نیاز به تخصص و مهارت ندارد، افزایش یافته و بیشتر نیروی کار مهاجر روستایی، جذب فعالیت

شوند. در عین حال به علت پایین بودن سطح دستمزدها بین کارگران ساختمانی نسبت به کارگران صنعتی، می

یابد. به عبارتی وی عامل اصلی مهاجرت را تفاوت ساختار ر مناطق شهری نیز شدت میاختالف درآمد بین کارگران د

  . (Shafiee Kakhaki, 2011)اقتصادی مناطق دانسته است 

Zipf (1842)  نهریه جاذبه مهاجرتی را با تأثیر از قانون اول راونشتاین دربارۀ فاصله، مهاجرت و قوانین جاذبه نیوتن

ی مهاجرت از شهری به شهر دیگر رابطه مستقیمی با تعداد جمعیت آن دو شهر و رابطه مطرح کرد. به باور و

 ها دارد. او نهریه خود را به صورت ذیل بیان داشت:معکوسی با فاصله آن

(1)   
فاصلة بین آن دو  ا،هجمعیت آن و (،d( و مقصد )Oتعداد مهاجران بین دو شهر مبدأ ) که در آن

این  ضرایب مثبتی هستند که تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال دیگر قرار دارند. با فرض  و  Kشهر و 

 ها ضرب جرم دو سیاره و عکس مجذور فاصله آنآورد که با حاصلرابطه قانون جاذبة عمومی را به یاد می

شد. شواهد تجربی زیادی این نهریه را رد یا تأیید کردند. نکته قوت این نهریه، در تغییرپذیر بودن مقادیر تبیین می

K  1825(کند پذیر میاست که همخوانی این نهریه را با مطالعات تجربی امکان و, Zipf(. 

Harris and Todaro (1820) رت نیروی کار از روستا به شهر و بیکاری شهری مطرح برای اولین بار مسئله مهاج

توسعه با وجود بیکاری شدید و رو به رشد در کردند. مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر در کشورهای درحال

تودارو، با در نهر -همراه شد. مدل درآمد انتهاری مهاجرت در مدل هریس 1839تا  1859مناطق شهری در دهه 
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های بازار کار و ارزیابی احتمال به دست آوردن شغل در مناطق شهری طراحی شد عفگرفتن عیوب و ض

(Wondimagegnhu, 2012) .وتحلیل تأثیر عوامل جاذبه و دافعه، از تودارو، به منهور تجزیه-در مدل هریس

 ,Harris and Todaro) تواند هر دو گروه را در برگیردهای درآمدهای انتهاری استفاده شده است که میشاخص

1839) .  

Todaro (1831) های روستا شهری بوده است. فرضمهاجرت تبیین درصدد مهاجرت، نهرانصاحب سایر همانند 

 که گیردمی سازی )درآمد انتهاری( تصمیمبیشینه مبنای هدف بر بالقوه، مهاجر هر که است این تودارو الگوی اصلی

بین  موجود واقعی تفاوت به اولی دارند: نقش اصولی اقتصادی عامل ود گیریاین تصمیم شهر برود یا نه. در به

 آمده وجود به کارگران های آموزشدوره و متفاوت هایمهارت دلیل به که است مربوط روستا و شهر در دستمزد

 نکارگرا دستمزدهای با مقایسه در شهری، کارگران به شدهپرداخت دستمزدهای بین تبعیض وجود است. در واقع،

 الگوی مزبور و اصلی عنصر است. دومین شده داده تشخیص مهاجرت به تصمیم در اصلی همیشگی روستایی، ماهر

 به در مهاجر هر موفقیت احتمال نیست، میزان شهر به روستا از مهاجرت الگوهای سایر در کهآن قسمت ترینمهم

توسعه تنها با اختالف ر در کشورهای درحالبه باور وی، مهاجرت از روستا به شه است. شهر در شغل آوردن دست

شود، بلکه در این بین عامل مهم دیگری نیز از جمله درآمدی واقعی مورد انتهار مهاجر بین شهر و روستا تبیین نمی

تودارو در محاسبات خود به ابعاد . (Todaro, 1831) احتمال کاریابی )پیدا کردن شغل( در شهر نیز بر آن مؤثر است

این دو عامل، از جمله هزینه مهاجرت، ارجحیت زمانی، نرخ تنزیل، ارزش فعلی تنزیل شده درآمد مورد پیچیده 

های نوین اقتصادی توجه داشته و معتقد است که به رغم باال بودن بیکاری در انتهار و احتمال اشتغال در بخش

انگیزد و در صورتی که این امر به افزایش یشهرها، احتمال یافتن شغل در این بخش، مهاجرت از روستا به شهر را برم

شود و مراحل بعدی نیروی کار شهری بیش از تعداد مشاغل ایجاد شده منجر شود، باعث افزایش بیکاری شهری می

از جمله عوامل مؤثر اقتصادی بر جریان مهاجرت . (Zanjani, 1884) انجامدبه رکود مهاجرت از روستا به شهر می

گیری نهام آموزشی، عملکرد گذاری عمومی، جهتات، توسعه صادرات، واردات مواد اولیه، سرمایهتوان، به مالیمی

 .(Todaro, 1831)بازار کار و ... اشاره نمود 

Lee (1855) دافعه را با تأکید بر دو متغیر فاصله و میزان جمعیت بنا کرد که هردو -مدلی تحت عنوان مدل جاذبه

. اگرچه لی در ظاهر اصطالحی برای (Wondimagegnhu, 2012)ونشتاین موجود بود عامل در قوانین مهاجرتی را

شود. بسیاری از مدلش در نهر نگرفت، اما به طور معمول از مدل وی تحت عنوان مدل جاذبه و دافعه یاد می

ی برای تصمیم امحیطی، جمعیتی و اقتصادی را در قالب مدل جاذبه و دافعه، انگیزهپژوهشگران عوامل مختلف زیست

وی نیروهای مؤثر بر ادراکات فرد مهاجر را  .(Lee, 1855. De has, 4993)اند سازی پیرامون مهاجرت در نهر گرفته

خواهند مهاجران را وادار به کند. دسته اول، عوامل )منفی( هستند که میبه دو دسته )دافع( و )جاذب( تقسیم می

باشند که مهاجران را که در انتهار بهبود وضعیت خویش املی )مثبت( میترک مناطق خاستگاه کنند. دسته دوم، عو
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تر آموزشی، اشتغال و درآمد را کشانند. این نهریه مهاجرت، وجود امکانات بیشهستند، به سوی مناطق کوچگاه می

دوری از خانه و  های باالی زندگی در محل جدید،آورد و در مقابل هزینهدر مبدأ از جمله عوامل جاذبه به حساب می

دارد. نکته قوت نهریه لی تأکید درست و به جای او زیست را از عوامل دافعه محسوب میکاشانه و آلودگی محیط

دهند و به آن درباره عوامل شخصی است. تحت تأثیر این عوامل است که برخی از افراد مهاجرت را ترجیح می

؛ بنابراین با توجه به این (Zanjani, 1884)مانند باقی می ورزند و برخی دیگر در محل سکونت خودمبادرت می

های های شخصی مهاجران از جمله سن، جنس، تحصیالت، اشتغال، وضعیت تأهل، همبستگینهریه، ویژگی

 خانوادگی و عواملی از این دست را نیز باید از عوامل مؤثر بر مهاجرت به شمار آورد.

Oberai and Bilsborrow (1832) ر نهر گرفتن نهریات مختلف در حوزۀ مهاجرت، علل مهاجرت را در پنج گروه با د

-حوزه طرف به وجود دارد کمتری شغلی هایفرصت هاآن در که هاییحوزه از روستایی هایمهاجرت خالصه کردند.

یاد باشد، در صورتی که اختالف درآمد شهر و روستا ز .گیردمی صورت است بیشتری شغلی امکانات دارای که هایی

سالی( همه مردم، در دوره کارایی عمر خود )سن میان شود.مهاجرت به شهر به ویژه به شهرهای بزرگ انجام می

آرزومند هستند به حداکثر درآمد دست یابند و مهاجران روستایی در این سنین به امید دست یافتن به حداکثر 

قتصادی )بخش جدید و بخش معیشتی( بدون ارتباط با هم تسلط مدل دوگانه ا کنند.درآمد، به شهرها مهاجرت می

های روستایی را عوامل دفع در روستاها و عوامل جذب در شهرها، مهاجرت شود.های روستایی میسبب مهاجرت

های جدید اقتصادی بخشد. در بخش معیشتی امکان جذب نیروی کار تازه وجود ندارد، در حالی که بخششتاب می

 . (Oberai & Bilsborrow, 1824. Shokoei, 1884)ای است لب نیروی کار تازهشهر، هر روز طا

Sjaastad(1854) های مطرح شده پیرامون مهاجرت روستا شهری را مطرح ساخت که به نهریه یکی دیگر از تئوری

گران برای مطالعه لفایده نیز شهرت یافته است. نهریه فوق از دیدگاه برخی از تحلی-سرمایه انسانی و یا تئوری هزینه

این تئوری با تلقی مهارت و  .(Sjaastad, 1854)مهاجرت نیروی انسانی متخصص، بسیار مناسب شناخته شد 

پردازد. منهور آن است که نیروی تخصص انسان به عنوان کاالیی در بازار عرضه و تقاضای کار، به تحلیل مهاجرت می

رود تا بیشترین بازدهی را داشته بهتر از جایی به جای دیگر میانسانی ماهر و متخصص برای کسب دستاوردهای 

-گذاری و بهرهگیری برای سرمایهگیری افراد متخصص به مهاجرت، به مثابه نوعی تصمیمباشد؛ بنابراین، تصمیم

 . (Ghasemi Ardahaei & Hosseini Rad, 4993)شود برداری از آن تلقی می

 ر تئوری شاستاد، به صورت مدل زیر ارائه گردیده است:تصمیم سازی برای مهاجرت داخلی د
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i  ،مکان مبدأj  ،مکان مقصدB  ،منافع حاصل از مهاجرتC  ،هزینهr  نرخ تنزیل وT باشد. طبق دورۀ طول عمر می

های ناشی از مهاجرت بیشتر باشد، فرد یا چارچوب فرمول فوق، اگر ارزش فعلی سود حاصل از مهاجرت از هزینه

   .(Sjaastad, 1854)گیرد خانواده تصمیم به مهاجرت می
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Katz and Stark (1835)  اولین بار نهریه محرومیت نسبی را در ارتباط با مهاجرت مطرح ساخت. مطابق با این

شود، بلکه همچنین از طریق از افزایش در وضعیت صرف اقتصادی ناشی می تئوری، رفاه و خشنودی خانوار نه تنها

 شدن بهتر جهت در تنها نه خانوارها کهاین گیرد؛ یعنیبا دیگر خانوارها در اجتماع مرجع صورت می مقایسه

خواهند درآمدشان را نسبت به درآمد دیگران در اجتماع ترفیع دهند. گرچه کنند، بلکه میدرآمدشان فعالیت می

اگر سطح درآمد در همه جا پایین باشد سطح  شوند ولیخانوارها اگر درآمدشان پایین باشد به مهاجرت برانگیخته می

تری داشته باشند، خانوار فقیر، هم به طور نسبی و هم به انگیزش کاهش خواهد یافت. اگر برخی خانوارها درآمد بیش

 ,Katz and Stark)طور مطلق احساس محرومیت کرده و انگیزه به مهاجرت به همان نسبت باالتر خواهد رفت 

1835).  

Ranis and Fei (1821) باشد. بیان کردند که مهاجرت از روستاها به شهرها جز الینفک فرایند توسعه اقتصادی می

ای که برخی از اقتصاددانان، توسعه اقتصادی را معادل انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت تعریف گونهبه

توسعه، از دو کند که اقتصاد درحالرض میبه طور خالصه این مدل ف .(Daneshvar Kakhaki, 2002) نمایندمی

-معیشتی است که میزان بیکاری در آن باال می -بخش نسبتًا مستقل از یکدیگر تشکیل شده است. یکی کشاورزی

کنند. باشد و تولید نهایی نیروی کار صفر یا نزدیک به صفر است و کارگران مزدی برابر با معیشت خود دریافت می

باشد و به خاطر تولید باال در بخش صنعتی، دستمزدها نیز رن که دارای اشتغال کامل میدیگری بخش صنعتی مد

هایی در میزان دستمزد و اشتغال در بخش سنتی و مدرن، مهاجرت به باشد. با وجود چنین تفاوتبسیار باال می

ی کار اضافی یک بخش به شود که از طریق این فرایند، نیروکننده در نهر گرفته میعنوان یک مکانیسم متعادل

 . (Azkia, 1881)شود بخش دیگر منتقل می

Bogue (1833) گیری به مهاجرت را در چهار گروه کلی شامل عوامل مؤثر مربوط به مجموعه عوامل مؤثر در تصمیم

یا  موانع عمده مهاجرتو  های فردی مهاجرانمبدأ مهاجرت، عوامل مؤثر مربوط به مقصد مهاجرت، عوامل و ویژگی

گیری بندی نموده است. به عقیدۀ وی شناخت عوامل مثبت و منفی مبدأ و مقصد در شکلطبقه گرعوامل مداخله

ها نقش مهمی دارند. مهاجرت نوعی انتخاب و گزینش است. این گزینش ممکن است در مرحله اول فرایند مهاجرت

در . (Mirzamostafa & Ghasemi, 2013) هدبه عوامل مثبت در مقصد یا گریز از عوامل منفی در مبدأ پاسخ د

شهری معتقد است دو گروه از عوامل -های روستاهای مؤثر بر ایجاد انگیزه برای مهاجرتواقع بوگ با طرح مؤلفه

توان به ها( میشهری مؤثر هستند. از جمله عوامل کشش )جاذبه-های روستاشامل کشش و فشار در مهاجرت

قبول محیط کار و زندگی های مناسب جهت کسب درآمد بیشتر، شرایط خوب و قابلهای شغلی بهتر، فرصتفرصت

ای چون تحصیل های تخصصی و حرفههای مطلوب جهت دستیابی به آموزشچون مسکن و خدمات آموزشی، فرصت

ع( که منجر به از جمله عوامل فشار )دف گیرد که عمدتًا در شهرها متمرکزند اشاره کرد.در مراکز آموزشی را در بر می

های فردی، توان به نبود بستر مناسب جهت رشد خالقیتشود میتقویت جریان مهاجرت از روستا به شهر می
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توجهی به بخش کشاورزی و در اشتغال و ...، بروز حوادث طبیعی چون سیل و خشکسالی و کاهش منابع مالی و کم

 .(Jalalian & Mohammadi Yegane, 4993)های شغلی در این بخش اشاره کرد نتیجه محدودیت

 

 ضریب جینی

دهد که چند ها در تحلیل توزیع درآمد و نابرابری روش لورنز است. توزیع لورنز نشان میترین روشولیکی از متدا

درآمدترین افراد جامعه، چند درصد از درآمد کل را در اختیار دارند. در این توزیع افراد جامعه از درصد از کم

شود. این ها از درآمد کل جامعه تعیین میدرآمدترین به پردرآمدترین مرتب شده و سپس سهم هر کدام از آنکم

درآمدترین افراد جامعه چند درصد از کم 19دهد که دهد و مثاًل نشان میهای تراکمی را نشان میتوزیع درصد

درصد از درآمد کل را در اختیار دارند. در این روش هرگاه سهم درآمد تراکمی برابر با سهم جمعیت باشد توزیع 

ه گویند و هر قدر سهم درآمد تراکمی کمتر از سهم جمعیت باشد توزیع از خط برابری کامل دور شده درآمد را عادالن

ترین تر است. ضریب جینی متداولرا ناعادالنه گویند که هر چه فاصله این دو مقدار بیشتر باشد توزیع ناعادالنه و آن

یری میزان نابرابری معرفی شده که به لحاظ آماری گبرای اندازه Gini (1841)شاخص نابرابری درآمد است که توسط 

برابر است با نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد در جامعه به حداکثر اندازه نابرابری درآمدی ممکن در یک توزیع 

. به عبارتی دیگر، ضریب جینی عبارت است از نسبت (Nejadabdolah et al., 4913)درآمد کامالً ناعادالنه است 

مجموع قدر مطلق تفاوت بین کلیه جفت درآمدها و حداکثر اندازه ممکن این تفاوت که مقدار آن بین دو  متوسط

 :(Gini, 1841) گرددحد صفر و یک قرار دارد. ضریب جینی معمواًل از طریق فرمول زیر محاسبه می

(1)  
 

(5)  
 

 nو  iدرصد تجمعی درآمد افراد یا خانوارها در گروه  و  iدرصد تجمعی افراد یا خانوارها در گروه )دهک(  
کند. های درآمدی است. ضریب جینی موضوع توزیع درآمد را از دریچه عدم عدالت بررسی میها یا دهکتعداد گروه

رکز درآمد نیز کند و بنابراین از آن به عنوان شاخص تمگیری میدر حقیقت، این شاخص میزان تمرکز درآمد را اندازه

ای ها در مقالهمحاسبات و نتایج کامل ضریب جینی برای مناطق روستایی ایران به تفکیک استانتوان یاد کرد. می

آمده  (Mahdavian & Esfandiari, 4913)تحت عنوان بررسی وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران 

 گزارش شده است.
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 های تحقیقمدل و داده

های مهاجرت که در قسمت ادبیات موضوع به طور کامل به آن اشاره گردید، به جهت بررسی ه نهریهبا توجه ب

( استفاده 3های روستا شهری، جهت برآورد اولیه مدل از معادله )بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی بر میزان مهاجرت

(، میزان 3گردد. در معادله )زی نهایی انجام مییافته، مدلساخواهد شد. در نهایت با استفاده از رهیافت گشتاور تعمیم

های برای مناطق روستایی تمام استان 1381و  1331،1389های های روستا شهری ثبت شده در سرشماریمهاجرت

به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری توزیع درآمد، تولید ناخالص داخلی  کشو

های بهداشت استفاده شده است. تمام اطق روستایی کشور، نرخ باسوادی مناطق روستایی، تعداد خانهسرانه من

 متغیرها در حالت لگاریتمی وارد مدل شده است.

(3)  LMIG =F(Lgini, LpGdp, Lpgdp2, Lliterate, Lhealth, Lvalue, DUM) 

های مختلف، متغیرهای متفاوتی )اقتصادی، ایی در ایران در استانبرای لحاظ کردن تفاوت میان مناطق روست

(، ضریب LMIGهای روستا شهری )اجتماعی( در نهر گرفته شده است. متغیرها شامل، میزان مهاجرت

(، نرخ باسوادی ، مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه ))LpGdp(، تولید ناخالص سرانه )Lgini(جینی

افزوده بخش ، ارزش(LHEALTH)های بهداشت مناطق روستایی ، تعداد خانه(LLITERATE)تایی مناطق روس

های نقدی بر میزان مهاجرت است. منبع برای بررسی اثر پرداخت یارانه (DUM)و متغیر  (LVALUE)کشاورزی 

های روستایی استانهای مرتبط با شاخص ضریب جینی مناطق تمامی متغیرها مرکز آمار است. همچنین برای داده

( گرفته شده است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش گشتاورهای 1383) 1ایران از مقاله مهدویان و اسفندیاری

های شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر محدود به اقتصاد ایران )تمام استان( استفادهGMMیافته پویا )تعمیم

 مورد استفاده قرار گرفته است. 1381تا  1331( از Panelالنه و ترکیبی )ها به صورت ساباشد. دادهکشور( می

 نتایج و بحث

 آزمون استقالل مقطعی

های مورد استفاده، استقالل مقطعی دارند. های پانل، در حالت کلی فرض بر آن است که دادهدر اقتصاد سنجی داده

ای و اقتصادی، های منطقهیامدهای خارجی، ارتباطتواند در اثر عواملی همچون پدر حالیکه وابستگی مقطعی می

وابستگی متقابل اجزای باقیمانده محاسبه نشده و عوامل غیرمعمول مشاهده نشده، در بین مقاطع مختلف وجود 

های پانلی تشخیص (. بنابراین اولین مرحله در اقتصاد سنجی داده1381داشته باشد )محمدیان منصور و گلخندان، 

 (CIPS)پسران  CDهای متعددی نهیر بروش و پاگان و باشد. به این منهور آزمونها میمقطعی داده وجود استقالل

                                           
  1. بررسی وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران. فصلنامه راهبرد توسعه، )13(. 1383.
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(.  در پژوهش حاضر از روش پسران استفاده شده است. فرضیه صفر در این آزمون 4992، 1ارائه شده است )پسران

(، وجود وابستگی مقطعی 1ول )وجود وابستگی مقطعی و فرضیه مقابل عدم وجود وابستگی است. با توجه به جد

های متداول ریشه واحد همچون لوین، لین و چو، ایم،شین و پسران و ... و تأیید شده و دیگر امکان استفاده از آزمون

 های همجمعی پدرونی و کائو وجود ندارد.آزمون

 
 . آزمون وابستگی مقطعی پسران 1جدول 

یتوضع احتمال CDآماره    

34/33  99/9  تأیید وجود وابستگی مقطعی 

 منبع: محاسبات تحقیق

 های ترکیبیآزمون ریشه واحد داده

های سری پیش از برآورد مدل، الزم است که ایستایی )مانایی( متغیرها بررسی شود. بر خالف آنچه در مورد داده

فولر و دیکی -های دیکیی آزمون مانایی از آزمونتوان براهای تابلویی )پانل(، نمیزمانی مرسوم است، در مورد داده

های یافته استفاده نمود، بلکه الزم است به نحوی مانایی جمعی متغیرها آزمون شود. برای الگوهای دادهفولر تعمیم

تابلویی نیز مسئله رگرسیون کاذب )جعلی( همانند الگوهای سری زمانی مصداق دارد؛ بنابراین، کاربرد آزمون ریشه 

های تابلویی برای تضمین صحت و اعتبار نتایج ضروری و الزم است که آزمون ریشه حد همگرایی در الگوهای دادهوا

گیرد تا از عدم وجود ریشه واحد اطمینان تک متغیرهای وابسته و مستقل از پسماند الگو صورت میواحد برای تک

های مختلفی های ترکیبی آزمونیشه واحد دادهدر ادبیات ر .(Rajabzadeh Moghani et al., 2015)حاصل شود 

توان از مانند لوین، لین وچو، ایم، پسران و شین وجود دارد که در مقاله حاضر با توجه به وجود وابستگی مقطعی نمی

پسران استفاده شده است. در این آزمون فرضیه صفر عدم  CADFها استفاده کرد، بنابراین از آزمون ریشه واحد آن

 ریشه واحد و مانایی است.وجود 

 

 

 
های ریشه واحد . نتایج آزمون2جدول  CADF پسران   

 وضعیت احتمال آماره توضیح متغیر متغیر
LMIG 13/8 مهاجرت  99/1  وجود ریشه واحد 
LGINI 34/1 ضریب جینی  85/9  وجود ریشه واحد 

                                           
Pesaran 1 
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LPGDP  تولید ناخالص داخلی

 سرانه

22/4-  993/9  عدم وجود ریشه واحد 

LGDP2  مجذور تولید ناخالص

 داخلی سرانه

31/4-  99/9  عدم وجود ریشه واحد 

LVA افزوده بخش ارزش

 کشاورزی

38/9  31/9  وجود ریشه واحد 

LLIT 11/5 نرخ باسوادی  99/1  وجود ریشه واحد 
LHE 48/3 شاخص سالمت-  9/99  عدم وجود ریشه واحد 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 های ترکیبیهم انباشتگی داده

شوند. مسئله مدت اقتصادی آزمون میهای پانل وجود روابط بلندهای هم جمعی )هم انباشتگی( در دادهدر تحلیل

مهم در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی آن است که علیرغم نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی استاتیک از این 

ها ا باشند، مرحله بعدی تخمین درجه انباشتگی سریمتغیرها مانا و بدون روند تصادفی باشد. اگر متغیرها نامان

های هم جمعی پانل است. تجزیه و تحلیل هم انباشتگی به ما کمک های پانل با استفاده از تکنیک)مقاطع( در داده

کند که روابط بلندمدت تعادلی میان متغیرها را آزمون و برآورد کنیم. با فرض صحیح بودن یک نهریه اقتصادی، می

مدت تعادلی باشند، به توانند دارای یک رابطة بلندای از متغیرهای به کار گرفته شده در مدل مذکور، میوعهمجم

های عالوه، تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت استاتیک )بلندمدت( تصریح کرده و اطالعاتی پیرامون پویایی

هد. در صورت اعتبار تئوری، این انتهار وجود دارد که دمدت میان متغیرها به دست نمیمدت( کوتاه)روابط کوتاه

علیرغم نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادفی باشد. در غیر این 

های رود. به همین منهور از هم انباشتگی به جهت آزمون نهریهصورت، اعتبار نهریه مورد نهر، زیر سؤال می

-.. برای بررسی وجود هم جمعی در داده(Enders, 4992)شود مدت استفاده میصادی و تخمین پارامترهای بلنداقت

های پانل چندین آزمون مانند آزمون کائو، آزمون پدرونی و آزمون فیشر وجود دارد. با توجه به وجود وابستگی 

جهت بررسی همجمعی استفاده  1آزمون وسترلوندهای معمول هم انباشتگی، از مقطعی و عدم امکان استفاده از روش

( ارائه شده و با توجه به 3شده است. فرضیه صفر این آزمون عدم وجود هم انباشتگی است که نتایج آن در جدول )

 شود.میزان احتمال، فرض صفر رد شده و در نتیجه هم انباشتگی تأیید می
: نتایج آزمون هم جمعی وسترلوند3جدول   

سنسبت واریان  احتمال آماره 

 3/1  99/9  

                                           
1 Westerlund 
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 منبع: محاسبات تحقیق

 یافتهرهیافت گشتاور تعمیم

شود که یافته استفاده شده است. این روش زمانی استفاده میبه منهور تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم

که گامیخودهمبستگی موقتی بین جمالت اخالل در مدل وجود داشته یا متغیر وابسته به شدت سازگار باشد. هن

-دار و ناسازگاری ارائه میوقفه متغیر وابسته در مدل وجود داشته باشد، استفاده از روش پانل آثار ثابت نتایج تورش

هایی دارد که از جمله آن دهد. به همین منهور باید از روش پانل پویا استفاده کنیم. استفاده از روش پانل پویا مزیت

تواند به ها و کاهش امکان رگرسیون کاذب که میهمبستگی موقتی در باقیماندهتوان به دو مورد مهم لحاظ خودمی

یافته مزایایی های آماری منجر شود، اشاره کرد. روش گشتاور تعمیماستنباط آماری نادرست و ناسازگار در مدل

 ابت در طی زمانزا بودن متغیرهای توضیحی، افزایش بعد زمانی متغیرها و حذف متغیرهای ثحل مشکل درونشامل 

 .(Greene, 4993. Baltagi, 4993)را دارا است 

پویا توسط  GMMهای پانل دیتای پویا وجود دارد. مبنای اولیه مدل GMMدو روش برای برآورد مدل در شیوه 

و سال  باور-آرالنو 1881شود. در سال تفاضلی مرتبه اول نامیده می GMM( مطرح شد که روش 1881) بالند-آرالنو

سیستمی را ارائه کردند. برای  GMMرتبه اول، روش تفاضلی م GMMبا ارائه تغییراتی در روش  بوند-بلوندل 1883

یافته برای برآورد مدل، دو آزمون به ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از روش گشتاورهای تعمیم

 شرح زیر مطرح است:

آزمون سارگان: این آزمون برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش از حد، یعنی صحت و اعتبار  .1

رود. فرضیه صفر این آزمون حاکی از اعتبار ابزارها یا به عبارتی، عدم اری به کار میمتغیرهای ابز

 همبستگی اجزا اخالل با متغیرهای ابزاری است.

: این آزمون برای بررسی اعتبار AR(4)و مرتبه دوم  AR(1)آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول  .4

باند برای فرآیند خود توضیح -آزمون آرالنو رود. بدین منهورو صحت متغیرهای ابزاری به کار می

گیرد که فرضیه صفر آن مبنی بر عدم خودهمبستگی مرتبه اول در تفاضالت مرتبه اول صورت می

پسماندهای تفاضلی است. عدم رد فرضیه صفر در آزمون مزبور، به معنای نبود همبستگی سریالی 

 . (Nadiri & Mohammadi, 4911)باشد و معتبر بودن ابزارها می

 

 نتایج تخمین مدل

افزار سیستمی و نرم GMMدر پژوهش حاضر جهت بررسی اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته از رهیافت 

Stata14 یافته سیستمی پژوهش حاضر در جدول استفاده شده است. نتایج احصا شده از تخمین مدل گشتاور تعمیم

، رابطه تمامی متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته معنادار است. رابطه ضریب ( ارائه گردیده است. مطابق با نتایج2)

جینی و مهاجرت مثبت است، به طوری که با یک درصد افزایش در میزان ضریب جینی، مهاجرت از روستا به شهر 

../فایل%20کامل%20مقالات%20سخنرانی%20(Repaired).docx#ar
../فایل%20کامل%20مقالات%20سخنرانی%20(Repaired).docx#are
../فایل%20کامل%20مقالات%20سخنرانی%20(Repaired).docx#blu
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میزان درصد افزایش خواهد یافت. متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، آموزش و سالمت اثر کاهشی بر  14/9

اند. به طوری که با افزایش یک درصدی در میزان سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و تعداد مهاجرت داشته

درصدی در میزان مهاجرت خواهیم بود. رابطه میان  91/9و  33/9، 3/9های بهداشت، به ترتیب شاهد کاهش خانه

افزوده بخش کشاورزی، ای یک درصد افزایش در ارزشافزوده بخش کشاورزی و مهاجرت مثبت است و به ازارزش

درصد افزایش خواهد یافت. جهت بررسی اثر تولید ناخالص داخلی سرانه در  11/9میزان مهاجرت روستا شهری 

بلندمدت، مجذور آن نیز وارد مدل شد و مشخص گردید که عالمت ضریب آن مثبت است؛ یعنی در بلندمدت با 

گیری به تفصیل به توضیح آن یابد که در بخش نتیجهخلی سرانه، میزان مهاجرت افزایش میافزایش تولید ناخالص دا

های نقدی بر میزان مهاجرت در مدل در خواهیم پرداخت. همچنین متغیر دامی که برای بررسی اثر پرداخت یارانه

نشان از آن دارد که پرداخت  نهر گرفته شده است، اثری منفی و معنادار بر میزان مهاجرت داشته است. این نتیجه

 مدت اثر مثبت داشته و مهاجرت را کاهش داده است.های نقدی در کوتاهیارانه
: برآورد مدل4جدول   

 احتمال آماره انحراف معیار ضریب متغیر

Lmig(-1) 98/1  993/9  1/139  99/9  

Lgini 14/9  993/9  95/11  99/9  

Lpgdp 3/9-  93/9  3/3-  99/9  

LGDP2 94/9  399/9  1/1  99/9  

Lvalue 11/9  91/9  4/41  99/9  

Lliterate 33/9-  91/9  5/5-  99/9  

Lhealth 91/9-  94/9  1/4-  91/9  

Dummy 93/9-  994/9  5/48-  99/9  

Prob = 42/0 آزمون سارگان  Chi2= 2/28  

 آزمون همبستگی مرتبه اول و دوم پسماندها

 آزمون آماره احتمال

99/9  85/4-  AR(1) 

1/9  5/1  AR(2) 

 منبع: محاسبات تحقیق

جهت بررسی اعتبار ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است. فرضیه صفر در این آزمون، عدم همبستگی 

شود. ( است، بنابراین فرضیه صفر رد نمی24/9ابزارها با اجزای اخالل است. مقدار احتمال آماره آزمون سارگان )

ی مرتبه اول وجود خودهمبستگی و در آزمون همبستگی مرتبه دوم، عدم وجود فرضیه صفر در آزمون همبستگ

 91/9و برای مرتبه دوم بیشتر از  91/9خودهمبستگی است؛ بنابراین باید میزان احتمال برای مرتبه اول کمتر از 

 باشد. این بدان معنا است که ابزارهای مورد استفاده در مدل فوق از اعتبار الزم برخوردارند.
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

های کارگیری دادهمطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مهاجرت روستا شهری با به

-یافته انجام شده است. مهاجرتو با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم 1331-1381های استانی ایران طی سال

افزوده بخش سته و متغیرهای ضریب جینی، تحصیالت، سالمت، ارزشهای روستا شهری به عنوان متغیر واب

کشاورزی، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به دلیل 

است.  پرداخت نقدی یارانه و تأثیر آن بر توزیع درآمد متغیر دامی نیز اضافه شده و رابطه به صورت پویا برآورد شده

 Amare etو  Baniasadi et al., (4913)رابطه ضریب جینی و مهاجرت مثبت و معنادار است. این نتیجه با مطالعات 

al., (4913) توان نابرابری توزیع درآمد را یکی از عوامل ایجاد باشد. نتیجه فوق بدان معنا است که میهم راستا می

ناطق شهری قلمداد کرد. میزان ضریب جینی مناطق روستایی ایران از انگیزه برای مهاجرت از مناطق روستایی به م

در  .(Mahdavian & Esfandiari, 4913)کاهش پیدا کرده است  1381در سال  32/9به  1389در سال  31/9

درصد در آخرین سرشماری رسمی کشور  3/12درصد به  8/14همین مدت، میزان مهاجرت روستا شهری از 

به عبارتی با کاهش نابرابری توزیع درآمد، میزان مهاجرت افزایش یافته است. این مسئله به  ( رسیده است.1381)

توان انتهار داشت که انگیزه مهاجرت خانوار روستایی به وضوح نشان از آن دارد که صرف بهبود وضعیت درآمدی نمی

گیری پدیده اطق روستایی به شکلمناطق شهری کم شود. عدم توجه به وضعیت درآمدی و توزیع عادالنه آن در من

زند؛ بنابراین باید نشینی مناطق شهری منجر شده و حتی نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را دامن میحاشیه

هایی مدنهر قرار گیرد که عالوه بر کنترل مهاجرت، بهبود توزیع درآمد را نتیجه دهد. در راستای بهبود سیاست

ایی، ایجاد ساختار مناسب فرا بخشی برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی و عشایری، توزیع درآمد مناطق روست

ای و بندی خدمات روستایی بر اساس شرایط منطقههای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین، اولویتارتقای شاخص

های صنعتی، جیرهها و زنمحلی، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه

الحسنه توسعه قرض الحسنه و اعتبارات خرد روستایی و عشایری و صندوقهای محلی قرضحمایت از صندوق

های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس )از شهر به روستا(، باید در اولویت قرار اشتغال روستایی و تدوین سیاست

 .گیرند

با مهاجرت به ترتیب منفی و مثبت است. این نتیجه نشان از آن دارد  رابطه تولید ناخالص داخلی سرانه و مجذور آن

مدت که درآمد منجر به کاهش مهاجرت شده، در بلندمدت منجر به که درآمدها پایدار نبوده و پس از دوره کوتاه

به  1389میلیون ریال در سال  53،934گردد. تولید ناخالص داخلی سرانه )بدون نفت( از افزایش مهاجرت می

 2/1سال میزان افزایش درآمد سرانه فقط  1رسیده است. به عبارتی در طی  1381میلیون ریال در سال  113،813

های بیشتر اشتغال و برابر شده است. این مقدار در کنار تجمیع و تمرکز امکانات در مناطق شهری و وجود فرصت
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پذیری باالتری دارند خصوص جوانان روستا که ریسکالکسب درآمد در مناطق شهری، در نهایت خانوار روستایی علی

کشاند. این مسئله به نوعی خود را در آمار میزان شهرنشینی نشان داده است. میزان را، به مناطق شهری می

 1381درصد در سرشماری سال  8/38توجه به میزان قابل 1389درصد در سرشماری سال  1/34شهرنشینی از 

ز عوامل افزایش میزان شهرنشینی مسئله تخلیه روستا و مهاجرت روستاییان به مناطق شک یکی ارسیده است. بی

های مورد نیاز جامعه شهری، در مشاغل شود، به علت نداشتن مهارتشهری بوده است. مهاجری که به شهر وارد می

پذیرد و به این را می شود و نیروی کار روستایی به علت نیازی که به کار دارد، کارکاذب و سطح پایین جذب می

های زندگی در مناطق گردد. از طرفی به علت باال بودن هزینهترتیب از یک فقر بیرون آمده و وارد فقری دیگر می

گردد که توزیع گردد؛ بنابراین مشخص مینشینی میشهری نسبت به مناطق روستایی، در نهایت منجر به حاشیه

-تواند مفهوم کاربردی داشته باشد. اگرچه در جوامع دراقتصادی پایدار می درآمد صرفاً پس از تحقق رشد و توسعه

گاه برنامه مدونی برای آن ارائه نشده است؛ بنابراین ضروری است توسعه همواره مورد نهر قرار گرفته، اما هیچحال

مکمل و تبدیلی بخش  هایی برای افزایش درآمد، تولید و اشتغال پایدار روستایی از طریق استقرار صنایعسیاست

های بهبود توزیع درآمد بدون توجه و کنترل سایر کشاورزی صورت گیرد. همچنین باید توجه شود که سیاست

گذار را متغیرهای تأثیرگذار همچون اشتغال، امکانات آموزشی، بهداشتی و تفریحی، اهداف مورد انتهار سیاست

های اقتصاد روستا و بخش گردشگری با توجه به اره کرد که ظرفیتمحقق نخواهد کرد. در نهایت باید به این مهم اش

وکارهای مربوط به گردشگری نسبت به سایر گذاری در کسبکه هزینه سرمایهشمار آن )از جمله اینمزایای بی

ایی از صنایع کمتر است( باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا ضمن ایجاد اشتغال و منابع درآمدی پایدار، ره

 وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز صورت پذیرد.

افزوده ، میزان ارزش1381-1389های افزوده بخش کشاورزی و مهاجرت معنادار و مثبت است. طی سالرابطه ارزش

تایی پرجمعیت هستند، درصد رشد یافته است. از طرفی از آنجا که اغلب خانوارهای روس 3/5بخش کشاورزی تنها 

کنند. این مسئله ضمن منجر شدن به بهبود وضعیت درآمدی، توجهی یارانه نقدی دریافت میماهانه مبلغ قابل

دهد، چراکه در مقایسه با فعالیت پرمشقتی چون کشاورزی، بدون زحمت ماهانه های تولید را نیز کاهش میانگیزه

گردد، بلکه های نقدی به تنهایی موجب افزایش یا کاهش مهاجرت نمییارانهگیرد. مبلغی به خانوار روستایی تعلق می

افزوده و مهاجرت نشان از آن فرهنگ تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است. از سویی دیگر رابطه مثبت ارزش

ال امکانات بهداشتی دارد که اگر وضعیت درآمدی خانوار روستایی و به طور مشخص کشاورزان بهبود یابد، در عین ح

گردد. برای این منهور الزم است و درمانی و تحصیلی مناسبی وجود نداشته باشد، در نهایت منجر به مهاجرت می

افزایش تولید و اشتغال در مناطق روستایی با جذب سرمایه و منابع مالی در راستای ایجاد صنایع تبدیلی بخش 

گذاران ایجاد روستاهای کارآفرین در اولویت برنامه ریزان و سیاست کشاورزی و گردشگری روستایی و بوم گردی و

قرار گیرد. ضروری است که به این نکته هم توجه گردد که به واسطه حضور شبکه داللی در مسیر عرضه و تقاضای 
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گردد و به این گذاری نادرست محصوالت کشاورزی، سود کمی نصیب کشاورزان میمحصوالت کشاورزی و قیمت

گذاری در جهت بهبود شبکه یل است که کشاورزان غالباً زندگی مرفهی ندارند؛ بنابراین مقابله با دالالن و سیاستدل

های نقدی باید به این نکته نیز عرضه محصوالت کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. پیرامون مسئله پرداخت یارانه

درآمد، کمک به ار ناشی از افزایش قیمت بر خانوارهای کمتوجه کرد که هدف اصلی از پرداخت این مبلغ کاهش فش

درصدی برای  41ها نیز به درستی سهم بخش تولید و ایجاد درآمد برای دولت بوده است. قانون هدفمندی یارانه

درصدی برای دولت در نهر گرفته است. اما  41درصدی برای کمک به تولید و سهم  41کمک به خانوار، سهم 

ابتدای پرداخت یارانه نقدی، پرداخت یک مبلغ مساوی به همه مردم نه تنها اهداف اولیه را محقق نکرده،  متأسفانه از

ها به گردد، پرداخت نقدی یارانهکند. بنابراین پیشنهاد میبلکه تبدیل به باری شده که بر دوش دولت سنگینی می

 زایش تولید و ایجاد اشتغال صورت گیرد.گذاران در مناطق روستایی به ازای افتولیدکنندگان و سرمایه

رابطه نرخ باسوادی و امکانات بهداشتی و مهاجرت در مطالعه حاضر معنادار و منفی است. این مهم نشان از آن دارد 

توانند روند مهاجرت را توجهی بر میزان مهاجرت داشته و میکه دو عامل تحصیل و بهداشت )سالمت( تأثیر قابل

درصد در سال  1/33به  1389درصد در سال  1/31. مطابق با آمار، نرخ باسوادی مناطق روستایی از دچار تغییر کنند

دهد تا نقطه مطلوب فاصله دارد. همچنین در همین مدت، تعداد مراکز بهداشتی رسیده است که نشان می 1381

کاهش پیدا کرده است و  1381واحد در سال  4،583به  1389واحد در سال  4،812درمانی مناطق روستایی از 

توجهی واحد رسیده است که نشان از این دارد عماًل تغییر قابل 13،312به  13،528های بهداشت فعال از تعداد خانه

های بهداشت فعال رخ نداده است. موارد مورد اشاره نشان از آن دارد که تمرکز امکانات در کالن در تعداد خانه

تواند جمعیت روستایی را به مناطق شهری های آموزشی و بهداشتی مییرساختشهرها و عدم توجه به بهبود ز

گردد ضمن بررسی کشانده که در نهایت عواقب نامطلوب آن گریبان کل کشور را خواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد می

ت صورت گذاری مناسبی در این قسممشکالت موجود در زمینه بهداشتی و آموزشی در مناطق روستایی، سرمایه

 پذیرد.
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