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۱۲۲ 

 

بخش شاسكوه  تحليل عوامل مؤثر در مهاجرت هاي روستايي
  و نقش آن در نظم و امنيت منطقه  شهرستان زير كوه

  

  ۱رمضاني اسفدن ... اسدا

  جغرافيا و برنامه ريزي روستاييدانش آموخته كارشناسي ارشد  -۱
Email:Rainbow1355@Yahoo.com  

  

  چكيده
در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترين مسائل اجتماعي اقتصـادي و   

تغيير در تركيـب و سـاخت    :مهاجرت هم در مبدا و هم در مقصد مسائل و مشكالتي از جمله  .سياسي به شمار مي آيد
جمعيت ، اشتغال ، بيكاري ، سطح دست مزدها ، درآمد سرانه، بروز نابساماني هـاي متعـدد ناشـي از فشـار بـر منـابع و       

نهـايي مهـاجرت از    ي مي آورد  و نتيجهرا بوجود ... روستا ها و تخريب آنها و  ي امكانات محدود جوامع شهري ، تخليه
پس الزم است با نگاهي عميق  .نابودي كامل شكوفايي ملي و بهم خوردن تعادل و توازن منطقه اي است ،روستا به شهر

و ساختاري عوامل تاثيــرگذار و ريشه اي دخيل در اين پديده جمعيتي را شناسايي نمـوده و جهـت كـاهش و رفـع آن     
به اين منظور عوامل موثر بر مهاجرت ها ي روستايي بخش شاسكوه شهرستان زيركـوه بـه   ؛رائه گرددراهكار هاي عملي ا

  . عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته است  
كمبود درآمد و اشـتغال  (عامل اقتصادي  بخش،نتايج حاصله نشان مي دهد كه مهمترين عامل مهاجرت روستائيان اين 

صميمي قاطع مبني بر حفظ نقاط روستايي و حمايت روستائيان به  عنوان قشر زحمتكش و بنابراين اتخاذ ت.بوده است) 
ش      .آسيب پذير جامعه و حافظان امنيت بخشي از مرزهاي كشور ضرورتي اساسي دارد به اين منظور نيـروي مـازاد بـخ

گذاري دولـت   سرمايه. گردند خارج شوند و جذب ساير فعاليت هاي اقتصادي  -نه از روستا  -كشاورزي بايد از اين بخش
دربخش صنايع كوچك و كارگاهي روستايي و ايجـاد مشـاغل جديـد گـامي اساسـي در جهـت جلـوگيري از مهـاجرت         

  . .روستايي،كاهش نابرابري هاي بين شهر و روستا و گسترش عدالت اجتماعي، اقتصادي خواهد بود
  

  اسكوهشهري، شهرستان زيركوه،بخش ش-مهاجرت روستا :واژگان كليدي

                                           
  دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-۱

Email:Rainbow1355@Yahoo.com  
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۱۲۳ 

 

  
  مقدمه

آثـار سـريع    ،مهاجرت يكي از مهمترين اشكال تحركات جمعيتي است كه عالوه بر تغيير وتحول جمعيت در دراز مـدت 
اجتماعي،سياسـي وفرهنگـي متعـدد    –وكوتاه مدتي را در تعداد وساختار جمعيت ايجاد مي كند وپيامـدهاي اقتصـادي   

در حـال حاضـر   . نياز به مطالعـه ،بررسـي ،تحقيـق وارائـه طريـق دارد     وگوناگوني را نيز بر جاي مي گذاردوبه اين دليل 
يكـي از پديـده هـاي مهـم      -هم در كشورهاي صنعتي وهم در كشـورهاي در حـال توسـعه     -مهاجرت از روستا به شهر

وثـوقي  . (محسوب مي شود ولي آهنگ آن در كشورهاي در حال توسـعه بسـيار سـريعتر از كشـورهاي صـنعتي اسـت       
ر كشور ما ايران نيز مهاجرت هاي داخلي رشد فزاينـده اي در چنـد دهـه اخيـر بـه خـود گرفتـه اسـت و         د)۳۶:۱۳۶۸،

كـه  )۲۷۵:۱۳۷۴مهـدوي، .(مهاجرت از روستا به نواحي شهري عموما مهمترين شكل مهاجرت داخلي محسوب مي شود 
ي ،ايجاد تنـوع فرهنگـي وانتقـال    سبب تغييراتي در ساختار وتعداد جمعيت ،اشتغال، در آمد ، بيكاري، مشكالت اجتماع

شناسـايي علـل وانگيـزه هـاي مهـاجرت       .تجربيات ونوآمدي ها هم در مكان مبـداء وهـم در مكـان مقصـد شـده اسـت      
    ،پيامدهاي مهاجرت وارائه راهكارهايي براي كنترل ،جهت دهي وبرنامـه ريـزي بـراي آينـده از اهـداف اساسـي تحقيـق        

حمل افزايش شديد جمعيت خود را نداشته باشند ومشـاغل الزم بـراي جمعيـت رو بـه     تا زماني كه روستاها ت ,مي باشد
راه حل اساسـي آن  در هـر حـال     .مهاجرت از نقاط روستايي به شهر ها ادامه خواهد داشت،تزايد روستايي ايجاد نشود 

اعي وفرهنگـي در بـين   ،توسعه متوازن كشور ، تامين امنيت و عدالت اجتماعي وكاهش نابرابري هـاي اقتصـادي واجتمـ   
  .اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف كشور خواهد بود

  بيان مساله
مهاجرت از روستا به شهر سبب شده است كه هر روز از تعداد روستاها كاسته شده و بر تعداد شهرها افـزوده، بطوريكـه   

در صـد در   ۶/۶۸شـور از  نتايج  سرشماري هاي عمومي نفوس ومسكن كشورنشان مي دهد؛در صد جمعيت روسـتايي ك 
سـال  ( ۵/۳۱و)۱۳۷۵سـال (۳/۳۸،)۱۳۶۵سـال (۷/۴۵،)۱۳۵۵سـال  (۹/۵۲و)۱۳۴۵سـال  ( در صد در ۱/۶۲به  ۱۳۳۵سال
اين آمارها حاكي از آن است  كه تحرك جمعيت در بين نـواحي شـهري وروسـتايي     ؛در صد كاهش يافته است) ۱۳۸۵

الزم به ذكر است كه افـزايش جمعيـت   .نشيني افزوده مي شودسرعت بيشتري به خود گرفته وروز به روز به ميزان شهر 
شهري نسبت به جمعيت روستايي عالوه بر بحث مهاجرت و افزايش طبيعـي جمعيـت ،ناشـي از عامـل ديگـري يعنـي       

  .ارتقاي سطح بسياري از روستاها به شهر هم بوده است كه خود بسيار تاثير گذار بوده است 
وج جمعيت جوان از روستاهاي كشور از طرفي موجـب كـاهش پتانسـيلهاي موجـود در     كاهش نيروي انساني بر اثر خر 

مسـتوفي  .(روستا ها واز سوي ديگر افزايش مشكالت اجتماعي واقتصادي در سطح شـهرهاي مهـاجر پـذير شـده اسـت     
-۱ :اسـت  به دو دليل از حساسيت فوق العاده اي برخـوردار در اين منطقه  مهاجرت هاي روستايي )۶۹:۱۳۷۶الممالكي،

ش مهمـي در امنيـت ملـي و منطقـه اي          موقعيت ژئواستراتژيك ،واقع شدن در نزديكي مرزهاي شـرقي كشـور كـه نـق
كشورمان دارد چون ناحيه شرقي كشور با يكي از فقيرترين كشورهاي جهان يعني افقانستان و عوارض نـامطلوب ناشـي   

سپتامبر حضور آمريكايي ها ، همسايگي  ۱۱و پس از از جنگ هاي داخلي و حضور طالبان بر بخش عظيم اين سرزمين 
واحدهاي كوچك جمعيتي كه توان كمتري در برابر رونـد مهـاجرت هـاي روسـتايي      -۲).۹۸:۱۳۸۳پاپلي يزدي ،. (دارد

دارند و به سرعت باعث تخليه كامل روستا شده؛يكي از پيامدهاي امنيتي خالي از سكنه شدن نواحي حياتي مرزي مـي  
همچنـين وابسـتگي درصـد    )  ۱۵۶:۱۳۷۹خواجه سـروري ، . (ف دفاع ملي در برابر نيروهاي خارجي مي باشدتواند تضعي

زيادي از جمعيت روستاهاي بخش شاسكوه به آب و زمين براي تامين درآمد خانوار، كمبودمنـابع آبـي و تشـديد آن بـا     
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۱۲۴ 

 

شـاورزي و افـزايش نيـروي مازاد،فعـال     خشكسالي هاي اخير،كشاورزي سنتي و ابتدايي باعث بيكاري پنهان در بخش ك
در اين روستاها گسترش چنداني )صنعت و خدمات (اقتصادي در اين بخش شده است ؛و چون ساير بخشهاي اقتصادي 

 .نيافته است ،جوان روستايي قادر به تامين درآمد خود در اين روستاها نبوده ومجبور بـه تـرك محـيط روسـتا ميگـردد     
اني از محيط روستا باعث مـي شـود تـراكم جمعيـت در منـاطق مـرزي كمتـر و ناپايـداري         خروج اين سرمايه هاي انس

زرقـاني،  . (جمعيت بيشتر مي گردد ايـن پديـده در فراينـد توسـعه و امنيـت منـاطق مـرزي تـأثير منفـي مـي گـذارد            
فـع ايـن مشـكل    پس الزم است با نگاهي دقيق و ريشه اي به اين موضوع نگريسته و چاره اي اساسي براي ر)۸۱:۱۳۸۸

  .  انديشيده شود 

  فرضيه ها
بسياري از روستاها خالي از سكنه شده و بسياري ديگـر قسـمت عمـده اي از     ،در كشور ما ايران در اثر افزايش مهاجرت

اخيـر سـبب خـروج نيـروي      ي مهاجرت از روستاهاي بخش شاسكوه نيز، در دو دهـه .جمعيت خود را از دست داده اند
از اين رو شناسايي عوامل مـؤثر بـر مهـاجرت هـاي روسـتايي       ؛مرزي شده است ي ي از اين منطقهجوان و فعال اقتصاد

گامي مهم و تاثير گذار در تثبيت جمعيت اين منطقه و از اهداف اساسي تحقيق به شمار مي آيدو با توجـه بـه اهميـت    
  :بيشتري بر خوردارمي باشدتعيين فرضيه در يك تحقيق،فرضيه هاي ذيل در پاسخ به سؤال مورد نظراز اهميت 

  .كمبود درآمد واشتغال مهمترين عامل مهاجرت است - ۱
  .است بخش شاسكوهكمبود امكانات وتسهيالت رفاهي ،بهداشتي عامل مهم مهاجرت روستائيان در  - ۲

  موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه 
هـاي اسـتان خراسـان جنـوبي محسـوب       شهرسـتان بخش شاسكوه طبق تقسيمات كشوري جزء شهرستان  زيركـوه از  

 ۳۷درجه دقيقه تـا  ۳۷دقيقه وعرض جغرافيايي ۶۰درجه و  ۷۹درجه تا۷۶از لحاظ موقعيت در طول جغرافيايي. گردد مي
كيلـومتر مربـع   ۱۱۷۷متر و وسعتي حدود ۱۱۹۳ارتفاع متوسط از سطح درياي آزاد  .دقيقه امتداد يافته است۶۶درجه و 

ش  . آباد،  واقع شده است ا در بر گرفته است بخش شاسكوه در شمال شهرستان حاجياز مساحت استان ر مركز اين بـخ
حدود آن از شـمال بـه اسـتان خراسـان رضـوي، از      .كيلومتر فاصله دارد ۱۲باشد كه با مركز شهرستان  روستاي آبيز مي

  )۲نقشه شماره(.شود ن محدود ميجنوب به بخش مركزي شهرستان، از شرق به بخش پترگان واز غرب به شهرستان قاي
-۲۴۹(كـه براسـاس گروههـاي جمعيتـي      )۱نقشه شماره(روستا مي باشد ۱۳تعداد روستاهاي داراي سكنه اين بخش  

نفر تقسيم بندي شده و از هر گروه جمعيتي با توجه به موقعيت و بـا  )۱۰۰۰_۲۴۹۹(و)۹۹۹-۵۰۰(،)۴۹۹-۲۵۰(،) ۱۰۰
به طوريكه از مجموع روستاهاي بخش شاسـكوه  . ه عنوان نمونه انتخاب شده است رعايت فاصله از يكديگر ،يك روستا ب

  .تعداد چهار روستاي نوده ، مير آّباد،استندو فندخت به عنوان نمونه انتخاب شده است 
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۱۲۵ 

 

  تصوير ماهواره اي بخش شاسكوه) ۱(نقشه شماره 

 
  شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي:منبع
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۱۲۶ 

 

  بخش شاسكوه در شهرستان زيركوه و استان خراسان جنوبيموقعيت ) ۲(نقشه شماره 
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۱۲۷ 

 

  تعداد و توزيع جمعيت در بخش شاسكوه
هاي كلـي محـل    ويژگيهاي جمعيت و وابستگي مهمي كه به  توزيع و تراكم جمعيت، به دليل اثرگذاري در ديگر ويژگي

تـرين   بنابراين مطالعه الگوهاي توزيع و تراكم جمعيت اساسـي )  ۱۷۹: ۱۳۸۵وارثي و سروري،(دارد، داراي اهميت است 
ش    )۱(با توجه به نقشـه شـماره   )۳۱: ۱۳۷۲نظري،.(نكته در درك جغرافياي هر سرزمين است پراكنـدگي آباديهـاي بـخ

وجود شرايط مناسب . اند كوه شاسكوه واقع شده هاي شرقي رشته ر كوهپايهبيشتر روستاهاي بخش در غرب و د ،شاسكوه
هـاي   بر طبق سرشـماري .درصد  جمعيت در غرب استقرار پيدا كنند ۱/۹۶طبيعي نسبت به ساير مناطق باعث شده كه 

 . ارائه شده است) ۱(جمعيت بخش شاسكوه به شرح جدول شماره  ۱۳۵۵-۱۳۸۷موجود بين سالهاي آماري 
  ۱۳۵۵-۱۳۸۶تعداد جمعيت خانوار و بعد خانوار روستاهاي بخش شاسكوه طي سالهاي ) ۱(شماره  جدول

ف
ردي

 

 ۱۳۸۶جمعيت  ۱۳۸۵سرشماري  ۱۳۷۵سرشماري ۱۳۶۵سرشماري  ۱۳۵۵سرشماري  نام آبادي

ت
معي
ج

 

وار
خان

 

وار
خان
د 
بع

 

ت
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خان
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ت
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ج

 

وار
خان

 

د 
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وار
خان

 

ت
معي
ج

 

وار
خان

 

وار
خان
د 
بع

 

 - - - - ۰ ۰ ۸/۴ ۵ ۲۴ ۵ ۱۱ ۵۳ ۵/۳ ۱۱ ۳۹ آب مهمان ۱
۱۷۰ - - - - - - آبيز ۲

۸ 
۳۷۳ ۶/۴ ۱۲۷

۱ 
۳۸۲ ۳/۳ ۱۲۷

۰ 
۳۴۸ ۶/۳ 

۲۱۹ ۲/۴ ۳۸۶ ۱۶۳۳ آبيز قديم ۳
۷ 

۴۷۴ ۶/۴ ۵۵۳ ۱۳۲ ۲/۴ ۸۳۱ ۱۹۲ ۴/۴ ۱۰۳
۰ 

۲۷۰ ۸/۳ 

۱۰۹ ۳/۴ ۲۲۱ ۹۶۱ ۵/۵ ۱۶۱ ۸۸۳ ۵ ۱۴۰ ۶۸۲ ۵/۴ ۹۷ ۴۳۶ استند ۴
۱ 

۲۴۵ ۴/۴ 

 ۷/۳ ۳۲ ۱۱۶ ۸/۳ ۳۷ ۱۴۰ ۷/۴ ۵۷ ۲۶۷ ۵/۴ ۲۲۵ ۱۰۰۶ ۵/۴ ۱۵۳ ۶۹۰ اسفاد ۵
 ۷/۳ ۱۳۳ ۴۹۰ ۶/۳ ۱۳۵ ۴۸۸ ۲/۴ ۱۵۷ ۶۵۵ - - - - - - اسفاد جديد  ۶
۱۰۰ ۵/۴ ۱۶۷ ۷۶۲ ۴ ۱۴۳ ۵۶۱ بهمن آباد  ۷

۸ 
۲۱۵ ۷/۴ ۱۲۲۶ ۲۶۶ ۵/۴ ۱۲۷

۵ 
۲۸۰ ۵/۴ 

 ۶/۴ ۴۴ ۲۰۳ ۶/۴ ۴۳ ۱۹۷ ۲/۴ ۳۸ ۱۶۱ ۴/۴ ۳۶ ۱۵۷ ۵/۴ ۳۲ ۱۴۴ بيدخت ۸
 ۳/۴ ۳۱ ۱۳۵ ۱/۴ ۲۵ ۱۰۳ ۳/۴ ۲۴ ۱۰۳ ۳/۴ ۳۸ ۱۶۵ ۵ ۳۶ ۱۷۵ پاياب چاه ۹
 ۴ ۵۷ ۲۳۷ ۴ ۵۱ ۲۰۹ ۵ ۴۸ ۲۳۹ ۲/۵ ۳۹ ۲۰۲ /.۵ ۹۰ ۴۴ چاه شط ۱۰
 ۷/۴ ۳۲ ۱۵۰ ۴/۴ ۳۲ ۱۴۰ ۵ ۱۷ ۸۲ ۵/۵ ۱۵ ۸۳ ۸/۶ ۸ ۵۴ چناران ۱۱
۱۰۰ ۲/۴ ۱۶۱ ۶۷۳ فندخت ۱۲

۰ 
۲۱۸ ۶/۴ ۱۱۱

۵ 
۲۳۵ ۸/۴ ۱۴۳

۱ 
۳۳۰ ۳/۴ ۱۴۹

۱ 
۳۴۲ ۳/۴ 

 ۵ ۸۰ ۴۱۳ ۸/۴ ۷۰ ۳۳۹ ۸/۴ ۶۲ ۲۹۸ ۲/۴ ۵۱ ۲۱۴ ۳/۴ ۳۲ ۱۳۸ كريزان سفلي ۱۳
 ۶/۴ ۹۶ ۴۴۸ ۳/۴ ۹۸ ۴۲۶ ۸/۴ ۹۸ ۴۶۸ ۲/۴ ۸۵ ۳۶۱ ۲/۴ ۵۸ ۲۴۱ مير آباد ۱۴
 ۴ ۴۳ ۱۷۴ ۹/۳ ۴۱ ۱۶۰ ۶/۴ ۳۰ ۱۳۸ ۵ ۲۶ ۱۲۷ ۳/۴ ۱۷ ۷۳ نوده ۱۵
 ۴ ۲۴ ۱۰۴ ۸/۳ ۲۵ ۹۶ ۵ ۱۷ ۸۵ ۶/۴ ۱۴ ۶۴ ۳/۵ ۷ ۳۷ نيار ۱۶
 - - - - ۰ ۰ ۳/۶ ۴ ۲۵ ۳/۷ ۴ ۲۹ ۳/۵ ۴ ۲۱ وند پايين ۱۷
 - - - - ۰ ۰ - ۰ ۰ ۴ ۱ ۴ ۴ ۱۲ ۴۶ بند آخوند ۱۸
 جمع

۵۰
۰۵

 ۱۲
۴۷

 

۰۱/۴ ۷۱
۰۶

 ۱۵
۴۴

 

۶/۴ ۷۸
۱۲

 ۱۶
۷۳

 

۶۶/۴ ۸۰
۱۸

 ۱۹
۵۱

 

۱/۴ ۸۶
۲۷

 ۲۰
۵۷

 

۲/۴ 

  . مركز بهداشت آبيز و بهمن آباد ۱۳۸۶جمعيت سال  ۱۳۵۵،۱۳۶۵،۱۳۷۵،۱۳۸۵سرشماري عمومي نفوس و مسكن : منبع
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۱۲۸ 

 

بـه عبـارتي در   . افـزايش يافتـه اسـت    ۱۳۸۶نفر در سال  ۸۶۵۶به  ۱۳۵۵نفر در سال  ۵۰۰۵جمعيت بخش شاسكوه از 
بعـد خـانوار در   .بخش اضـافه شـده اسـت      به جمعيت -نفر ۱۱۷به طور متوسط در هرسال  -نفر ۳۶۵۱سال  ۳۱مدت 

در . متغير بوده اسـت  ۱۳۷۵در سال  ۶۶/۴و  ۱۳۵۵در سال  ۰۱/۴بين ) ۱۳۵۵-۱۳۸۶(بخش شاسكوه طي دورة آماري 
-۱۳۸۶(بعد خانوار در روستاهاي مورد مطالعه طي دورة آماري .بوده است ۲/۴بعد خانوار در بخش شاسكوه  ۱۳۸۶سال 
  .در روستاي نوده متغير بوده است ۱۳۸۵در سال  ۹/۳در روستاي استند و  ۱۳۷۵در سال  ۵/۵بين ) ۱۳۵۵

  مهاجرت در بخش شاسكوه
مهاجرت از لحاظ زماني ،به مهاجرت هاي موقتي ودائم واز نظر جهت مهاجرت ها ،به مهاجرت هاي داخلي وبين المللـي  

صورت فردي انجام مي گيرد وپس از مـدتي  مهاجرت هاي روستايي در ابتدا به )۱۹: ۱۳۸۳مرتضوي ،.(تقسيم مي شوند 
مهاجرت روستايي در بخش مورد مطالعه از نظر نوع اقامت به دو صورت زير مي باشد .جنبه خانوادگي به خود مي گيرد 

:  
خود را تـرك كـرده    )موطن(روستا ،به آن دسته از مهاجرت ها كه روستائيان به داليل متعدد:مهاجرت هاي دائمي )الف

درايـن نـوع   )۲۹۶: ۱۳۸۵بقـايي وديگـران ،  (با خانواده خود به شهر ها مي روند ودرآنجا اسكان مي يابنـد   وبراي هميشه
روستايي از تمام عاليق زادگاه خود دل مي كند وبه داليل مختلف ،از جمله دالئل اقتصادي از اهم آنهاست ،بـه  ،مهاجرت

تعداد مهاجران دائمي روسـتاهاي  )۳۷: ۱۳۶۸وثوقي ، (ود همراه خانواده خود راهي دياري ديگر وغالباًراهي شهرها مي ش
درصد مربـوط   ۶/۴۸نفر بوده است كه بيشترين ميزان مهاجرت  ۵۵۳جمعًا ۱۳۷۵ -۱۳۸۶مورد مطالعه طي دوره زماني 
كمترين ميزان مهاجرين روستاهاي مورد مطالعه را طي اين دوره زماني به خـود  )درصد  ۳/۶(به روستاي استند ونوده با 

  .ختصاص داده اند ا
روستائيان درفصل ركود كار كشاورزي ،به دليل ضعف بنيـه مـالي بـه    ،دراين نوع مهاجرت :مهاجرت فصلي يا موقتي )ب

بسياري از مهاجرين بايد در جستجوي كار فصـلي در شـهرها   .مراكزي كه منبع درآمدي درآنها يافت مي شود ،مي روند 
كارگران مورد نظر ،پس از كسب درآمد كافي به خانـه بـاز ميگردنـد تـا خودشـان را      د ،اين نياديگر مناطق روستايي باش

ركـود كـار كشـاورزي درماههـاي خـرداد تـا اوايـل آبـان مـاه          ) ۳۶: ۱۳۷۲فينـدلي، .(براي برداشت بعدي آماده سـازند  
سـري درآمـدخود بـه    درروستاهاي مورد مطالعه وكمبود درآمد روستائيان ،باعث شده عده زيادي از مردم براي تأمين ك

نفر بطور فصلي براي  ۱۹۴تعداد  ۱۳۸۶براساس مطالعات ميداني در سال  .شهرهاي نزديك براي كارگري مهاجرت كنند
مقصد عمده اين مهاجران شهرهاي بيرجند ،قاين  حاجي آباد ومنـاطقي  .كاركردن به شهرهاي اطراف مهاجرت كرده اند 
وآمد به روستا ومطلع شدن از وضعيت خانواده وحتي سركشـي بـه ملـك     در محدوده استان مي باشد چون امكان رفت

،جمع آوري )قاين (شغل اصلي اين مهاجرين ،كارگري در كوره هاي آجر پزي اسفشاد  ،وزمين براي آنها امكان پذيرباشد
از .ي باشـد مـ          محصول ،كارگر ساختماني وبعضاًبه صورت كارگر قراردادي با شركت هـاي راهسـازي وسـاختماني    

از روسـتاي  )درصـد ۵/۳۴(نفر ۶۷درصد از روستاي فندخت ،)۲/۴۱(نفر ۸۰تعداد ، ۱۳۸۶مجموع مهاجرين فصلي درسال 
  .دنباش درصد از روستاي نوده مي۳/۱۰(نفر ۲از روستاي ميرآباد و)درصد۹/۱۳(نفر ۲۷استند ،

  تعداد مهاجرين دائمي وفصلي روستاهاي مورد مطالعه) ۲(جدول شماره 

  شرح
  

 روستا 

تعداد مهاجرين دائمـي  
 -۸۶طــي ســال هــاي  

۱۳۷۵ 

ــداد مهـــاجرين   درصد تـع
ـــال  ـــلي در ـس فـص

۱۳۸۶ 

جمــع كــل مهــاجرين   درصد
 فصلي ودائمي 

درصد كـل مهـاجرين   
 نسبت به كل جمعيت 

 ۷۹/۳۰ ۳۳۶ ۴/۲۶ ۶۷ ۶/۴۸ ۲۶۹ استند
 ۰۲/۱۶ ۲۳۹ ۱/۵۵ ۱۴۰ ۹/۱۷ ۹۹ فندخت 
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۱۲۹ 

 

 ۵/۳۹ ۱۷۷ ۶/۱۰ ۲۷ ۱/۲۷ ۱۵۰ ميرآباد
 ۶/۳۱ ۵۵ ۹/۷ ۲۰ ۳/۶ ۳۵ نوده
 ۲/۲۵ ۸۰۷ ۱۰۰ ۲۵۴ ۱۰۰ ۵۵۳ جمع
  آبيز ومطالعات ميداني–اسفاد –فندخت -اطالعات اخذ شده ازخانه بهداشت روستاهاي استند:منبع 

  روند مهاجرت دائمي در بخش شاسكوه
مـردم روسـتا بـه دشـواري     )۱۷۷: ۱۳۷۱زنجاني ،(مهاجرت مهم ترين عامل خارجي تغيير تعداد وساخت جمعيت است 
چون ترك ديار وسرزمين پدري وتعلق خاطر او بـه  ؛زادگاه خود را ترك كرده ودر محل ديگري سكونت اختيار مي كنند 

رمي سازداما زمانيكه هيچ گونه اميدي از ملـك وزمـين   اقامت در محلي بيگانه رابراي او بسيار دشوار ورنج آو ،آب وخاك
بيشترين درصد مهاجرين در روستاهاي مورد .شود براي تأمين درآمد او وجود ندارد مجبور به ترك روستا و مهاجرت مي

روسـتاي اسـتند بـا    .مطالعه را افراد بدون زمين وكشاورزاني كه از درآمد بسيار پاييني برخوردارنـد تشـكيل مـي دهنـد    
كمترين ميزان مهـاجرت   ،درصد كل مهاجرين۳/۶بيشترين تعداد مهاجرين وروستاي نوده با  ،درصد كل مهاجرين۶/۴۸

  .دارا است ۱۳۷۵-۱۳۸۶را طي سال هاي 
  ۱۳۷۵ -۱۳۸۶سهم مهاجران اصلي وتبعي روستاهاي مورد مطالعه در طي سال هاي ) ۳(جدول 

  مهاجرين
 

كل مهاجرين 
 دائمي

مهاجرين 
 اصلي

 مهاجرين
كل جمعيت  تبعي

۱۳۸۶ 
درصد مهاجرين نسبت به كل 

 جمعيت
 درصد تعداد درصد تعداد نام روستا

تعدا
 د

درص
 د

 ۶/۲۴ ۱۰۹۱ ۱/۵۴ ۲۱۷ ۲/۳۴ ۵۲ ۶/۴۸ ۲۶۹ استند
 ۶۳/۶ ۱۴۹۱ ۷/۱۷ ۷۱ ۴/۱۸ ۲۸ ۹/۱۷ ۹۹ فندخت
 ۵/۳۳ ۴۴۸ ۲/۲۳ ۹۳ ۵/۳۷ ۵۷ ۱/۲۷ ۱۵۰ ميرآباد
 ۱/۲۰ ۱۷۴ ۵ ۲۰ ۸/۹ ۱۵ ۳/۶ ۳۵ نوده
 ۲۵/۱۷ ۳۲۰۴ ۱۰۰ ۴۰۱ ۱۰۰ ۱۵۲ ۱۰۰ ۵۵۳ جمع
  آبيز ۱اطالعات اخذ شده ازخانه بهداشت روستاي استند،فندخت ،اسفاد ،شماره: منبع 

ناشي از خشك شـدن قنـات ايـن روسـتا      ،دارا بودن بيشترين درصدها مهاجرين نسبت به كل جمعيت روستاي ميرآباد
امكانات وفرصت هاي شغلي در ساير بخش هاي اقتصادي          مي  وجود كشاورزي محدود ودرآمد سرانه پايين ،عدم،

ساير روستاها باعث شده است كه  به باشدوحفر چهار حلقه چاه كشاورزي دراراضي فندخت وامكان اشتغال بيشتر نسبت
  .درصد مهاجرين اين روستا نسبت به كل جمعيت روستا ،در بين روستاهاي مورد مطالعه كمتر باشد

  مهاجرانسن 
جوان گزيني يكي از ويژگي هاي بارز مهاجرت هاي ايران است چون درصد جوانان درميان مهـاجران بيشـتر اسـت ودر    
جوامعي كه امكان توسعه ي عوامل توليد پايين است ،افزايش جمعيت باعث عدم موازنه بين جمعيت وظرفيـت محـدود   

اين امر باعث فقيرتر شـدن خـانواده    ،هش درآمد سرانه مي شودمنابع توليدي شده وبراساس قانون بازده نزولي باعث كا
بابررسي ويژگي هـاي تركيـب   )۴۴: ۱۳۸۵مطيعي لنگرودي ،( .واجتماع مي گردد دراين زمان مهاجرت صورت مي گيرد

-۲۴(شـترين درصـد مهـاجران را گـروه سـني      بيبه اين مطلب پي مي بريم كه  ،سني مهاجران روستاهاي مورد مطالعه
از آن خود كرده كه نشان از جوان بودن سن مهاجران و انتقال نيروي كار فعال از مناطق روستايي وجـذب آن  )سال ۲۰

قـره باغيـان   .(توسط شهرهاي متوسط وبزرگ مي باشد ومهاجرت آنها باعث كاهش رشد جمعيـت در مبـداء مـي شـود     
چرا كه فرزنـدان   ؛اختصاص داده است درصد جمعيت مهاجران را به خود ۸/۲۵نيز )سال۰-۱۴(گروه سني ) ۲۵: ۱۳۷۵،
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۱۳۰ 

 

بـيش از نيمـي از مهـاجران     .سال مي باشـند بـه همـراه خـانواده مهـاجرت مـي كننـد       ۱۰مهاجران جوان كه عمدتاًزير 
-۲۹(درصـد،  ۷/۲۶) سـال ۲۰-۲۴(درصـد،  ۹/۱۳) سال ۱۵-۱۹(درگروههاي سني -درصد۱/۵۶-روستاهاي مورد مطالعه 

   .ين گروهها در آغاز سن كار وفعاليت اقتصادي قرار دارنددرصد قرار دارند؛ كه ا ۵/۱۵)سال  ۲۵
  ۱۳۷۵-۱۳۸۶گروههاي سني مهاجرين در روستاهاي مورد مطالعه در طي سال هاي ) ۴(جدول شماره 
  طبقه

 سن 
 جمع نوده ميرآباد فندخت استند
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

۱۴-۰ ۷۹ ۳/۲۹ ۳۲ ۳/۳۲ ۲۶ ۳۳/۱۷ ۶ ۱/۱۷ ۱۴۳ ۸/۲۵ 
۱۹-۱۵ ۳۸ ۱/۱۴ ۹ ۹ ۲۵ ۷/۱۶ ۵ ۲/۱۴ ۷۷ ۹/۱۳ 
۲۴-۲۰ ۷۱ ۴/۲۶ ۲۳ ۲/۲۳ ۴۵ ۳۰ ۹ ۷/۲۵ ۱۴۸ ۷/۲۶ 
۲۹-۲۵ ۳۲ ۹/۱۱ ۱۹ ۱۹/۱۹ ۲۸ ۳/۲۸ ۷ ۲۰ ۸۶ ۵/۱۵ 
۳۴-۳۰ ۱۴ ۲/۵ ۸ ۸ ۱۱ ۳/۷ ۱ ۸/۲ ۳۴ ۱/۶ 
۳۹-۳۵ ۵ ۸۵/۱ ۳ ۳ ۶ ۴ ۱ ۸/۲ ۱۵ ۷/۲ 
۴۴-۴۰ ۱۳ ۸/۴ ۴ ۴ ۵ ۱۰ ۲ ۷/۵ ۲۴ ۳/۴ 
۴۹-۴۵ ۷ ۶/۲ ۱ ۱ ۱ ۶۶/۰ ۱ ۸/۲ ۱۰ ۸/۱ 
۵۴-۵۰ ۶ ۲/۲ - ۰ ۲ ۳۳/۱ ۱ ۸/۲ ۹ ۶/۱ 
۵۹-۵۵ ۱ ۳۷/۰ - ۰ - - ۲ ۷/۵ ۳ ۵۴/۰ 
۶۰+ ۳ ۱/۱ - ۰ ۱ ۶۶/۰ - - ۴ ۷۲/۰ 
 ۱۰۰ ۵۵۳ ۱۰۰ ۳۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۹۹ ۱۰۰ ۲۶۹ جمع
  ،استند،اسفاد،شماره يك آبيزفندخت :اطالعات اخذ شده ازخانه هاي بهداشت : منبع 

كاهش نيروي انساني جوان از روستاهاي كشور از طرفي موجب كاهش پتانسيل هاي موجود در روستاها واز سوي ديگر 
بنابراين )۶۹: ۱۳۷۶مستوفي الممالك ،( .افزايش مشكالت اجتماعي واقتصادي در سطح شهرهاي مهاجر پذير شده است

ق ومنسجم مانع از كاهش فرصت هاي اشتغال درروستا ها شـده وبـه تـأمين اشـتغال     مي بايست بايك برنامه ريزي دقي
  .وجذب مهاجران پرداخت

  سطح سواد مهاجران
شـيخي  (افراد باسواد در نقاط روستايي ميل بيشتري به مهاجرت به نقاط شهري جهت دستيابي به مشاغل بهتـر دارنـد   

بهتر شناسايي مي كنند وبا موقعيت  ،ديگر مناطق وجود دارد در كهافراد باسواد تر موقعيت هاي شغلي را )۱۵۷: ۱۳۷۱،
نفر        مـي باشـد    ۴۴۶سال مهاجرين روستاهاي مورد مطالعه ۶كل جمعيت باالي  .هاي جديد بهتر برخورد مي كنند

صد مي باشـد  در ۷/۹۳نفر باسواد بوده اند بااين احتساب نرخ باسوادي مهاجرين روستاهاي مورد مطالعه  ۴۱۸كه تعداد 
هر چند نرخ باسوادي مهاجرين باالست اما تعـداد افـرادي كـه    .كه از نرخ باسوادي كل جمعيت اين روستاها باالتر است 

درصد مي باشد كه چون امكان كار در روستا در بخش دولتي وجـود   ۶/۹داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي هستند تنها 
امـا بـراي   .سواد براي اين گروه از مهاجرين عامل اصلي مهاجرت است . دشده انمجبور به ترك روستا ومهاجرت  ،نداشته

  .سايرمهاجرين سواد نقش چنداني در مهاجرت ندارد
  )۱۳۷۵-۱۳۸۶(وضعيت سواد مهاجرين در روستاهاي مورد مطالعه در طي سالهاي ) ۵(جدول شماره 
 جمع نوده ميرآباد فندخت استند وضعيت سواد  

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 ۳/۶ ۲۸ ۲۲/۳ ۱ ۰۶/۱۴ ۱۸ ۲/۴۶ ۲ ۳۹/۳ ۷ بي سواد 

 ۳/۱۹ ۸۶ ۶۷/۹ ۳ ۴۶/۳۰ ۳۹ ۸۷/۹ ۸ ۴۷/۱۷ ۳۶ خواندن ونوشتن 
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۱۳۱ 

 

 ۹/۲۲ ۱۰۲ ۱۲/۱۶ ۵ ۵۶/۲۶ ۳۴ ۸۶/۳۰ ۲۵ ۴۴/۱۸ ۳۸ ابتدايي 
 ۳/۱۹ ۸۶ ۹۰/۱۲ ۴ ۰۶/۱۴ ۱۸ ۲۲/۲۲ ۱۸ ۳۳/۲۲ ۴۶ راهنمايي 
 ۶/۲۲ ۱۰۱ ۳۴/۱۹ ۶ ۸/۷ ۱۰ ۸۵/۳۵ ۲۵ ۱۲/۲۹ ۶۰ ديپلم 

 ۱/۵ ۲۳ ۴۵/۶ ۲ ۳۴/۲ ۳ ۴۶/۲ ۲ ۷۶/۷ ۱۶ فوق ديپلم 
 ۵/۴ ۲۰ ۲۵/۳۲ ۱۰ ۶۸/۴ ۶ ۲۳/۱ ۱ ۴۵/۱ ۳ ليسانس وباالتر 

 ۱۰۰ ۴۴۶ ۱۰۰ ۳۱ ۱۰۰ ۱۲۸ ۱۰۰ ۸۱ ۱۰۰ ۲۰۶ جمع
  اطالعات اخذ شده ازخانه هاي بهداشت روستاهاي مورد مطالعه : منبع 

  عوامل موثر بر مهاجرت روستائيان 
نظريه پردازان وابستگي بيان مي كننـد كـه ابتـدا     ،در علت يابي مهاجرت از روستا به شهر در كشورهاي در حال توسعه

 .بايد به مسئله عدم توسعه توجه نمود ودراين رابطه نابرابري ساختي ومكاني بين بخش هـاي جامعـه را در نظـر گرفـت    
خصوصيت زندگي روستايي ناامني است دهقان امنيت ندارد ،زيرا عوامل طبيعي غالباًاو را به نقصان محصول تهديد مـي  

فقر وتنگدستي مهم تـرين مسـئله اي اسـت كـه      ،كند ،امنيت ندارد ،چون قيمت هاي بازار در نوسان است وعالوه براين
هاي كم زمين وبي زمين روستايي ،كه عمده جمعيت روسـتايي  خانواده )۸: ۱۳۸۰حجتي ،.(دهقان دائم با آن روبروست 

افزايش بيكاري )۲۱۱: ۱۳۷۴ماهر ،( .كشور را تشكيل مي دهند يا در دام فقر گرفتارند يا فقر در كمين آنها نشسته است
باعـث كـاهش   )به علت نامناسـب بـودن شـرايط جـوي     (به علت تعداد زياد شاغالن وبيكاريهاي فصلي بخش كشاورزي 

 ۹۸: ۱۳۸۰كوهپايي ودربـان آسـتانه ،  (آمد در بخش روستايي مي شود وانگيزه مهاجرت به شهر ها را تقويت مي كند در
 ۱۳۸۲رشـنو ، (مهاجرت ،پاسخ نهايي به محروميت هاي نسبي يا آخرين چاره آن اسـت  :به طور خالصه مي توان گفت )
سـال در   ۱۰از مجمـوع مهـاجرين بـاالي    ) ۶(ارهباتوجه به نتايج پرسشگري به مطالعـات ميـداني در جـدول شـم    ) ۵۴:

رفاه بيشـتر   جهت درصد ۶/۱۲افزايش درآمد ،براي درصد۲/۶۲،درصد به داليل اقتصادي  ۵/۸۲ ،روستاهاي مورد مطالعه
درصد ،ازدواج ،تحصيل وساير موارد را بـه عنـوان    ۳/۱۷مهاجرت كرده اند و ،جستجوي كار وكار اداري براي درصد ۸/۷،

بنابراين مهم ترين واصلي ترين انگيزه مهاجرت در روستاهاي مـورد مطالعـه اقتصـادي    .انگيزه مهاجرت مطرح نموده اند 
يكي از ضرورت هاي ايجاد فرصت هاي اشتغال در بخش غير كشاورزي وافزايش درآمد سرانه مردم از اين طريق  واست 

به عبـارتي اگـر قـرار اسـت كـه       ؛اساسي مورد نياز براي تثبيت جمعيت روستايي از روستاهاي بخش شاسكوه مي باشد
مهاجرت روستائيان به شهرها آهنگ كند تري داشته باشد، بايد ساخت هاي اقتصادي واجتماعي موجودكشاورزي تغيير 

  . انشينان تعديل شود يابد وشرايط نسبي زندگي شهر نشينان وروست
  )۱۳۷۵-۸۶(انگيزه مهاجرت در روستاهاي مورد مطالعه طي سال هاي ) ۶(جدول شماره 

  روستا 
 انگيزه 

 جمع نوده ميرآباد فندخت استند
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ۸/۷ ۳۳ ۳/۱۴ ۵ ۱/۷ ۶ ۴/۷ ۸ ۲/۷ ۱۴ جستجوي كار ومشاغل اداري 
 ۶/۱۲ ۵۳ ۷/۵ ۲ ۵/۹ ۸ ۲/۱۱ ۱۲ ۹/۱۵ ۳۱ رفاه بيشتر 
 ۲/۶۲ ۲۶۲ ۳/۵۴ ۱۹ ۶۹ ۵۸ ۷/۶۵ ۷۱ ۸/۵۸ ۱۱۴ افزايش درآمد 
 ۶/۷ ۳۲ ۶/۸ ۳ ۸/۴ ۴ ۵/۵ ۶ ۸/۹ ۱۹ تحصيل 
 ۷/۵ ۲۴ ۱/۱۷ ۶ ۶/۳ ۳ ۵/۵ ۶ ۶/۴ ۹ ازدواج 
 ۴ ۱۷ - - ۹/۵ ۵ ۶/۴ ۵ ۶/۳ ۷ ساير 
 ۱۰۰ ۴۲۱ ۱۰۰ ۳۵ ۱۰۰ ۸۴ ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۰۰ ۱۹۴ جمع 
  مطالعات ميداني وپرسشنامه مهاجرت :منبع 
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۱۳۲ 

 

 ۶۹بطوريكـه  ،انگيزه  افزايش درآمد در همه روستاهاي مورد مطالعه بيشترين درصد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     
 ۳/۵۴درصد مهاجرين روستاي اسـتند و ۸/۵۸،درصد مهاجرين روستاي فندخت  ۷/۶۵درصد مهاجرين روستاي ميرآباد ،

دومـين انگيـزه اقتصـادي مهـاجران رفـاه      .مهاجرين روستاي نوده افزايش درآمد را انگيزه مهاجرت بيان كرده انددرصد 
درصـد  ۲/۱۱درصـد مهـاجرين اسـتند ،    ۹/۱۵بيشتر وبرخورداري از امكانات وتسهيالت شهري بوده ،كـه در ايـن ميـان    

 .اين انگيزه را عامل اصلي مهاجرت دانسته انـد درصد مهاجرين نوده ۷/۵درصد مهاجرين ميرآباد و۵/۹مهاجرين فندخت ،
اين افراد بيشتر شامل كارمندان دولت ،كشاورزاني كه ملك خود را به اجاره واگذار كرده اند وافرادي كـه داراي مشـاغل   

سومين انگيزه اقتصادي مهاجرين ،جستجوي كار وشاغلين ادارات ونهادهاي دولتي بـوده اسـت    .مي باشند ،آزاد بوده اند
  .كه امكان كار در بخش دولتي در روستاها وجود نداشته يا به دليل شرايط كاري به مناطق ديگر منتقل شده اند 

  اجتماعي مهاجرت –پيامدهاي اقتصادي 
مهاجرت از روستا به شهر عموماًمهم ترين شكل مهاجرت داخلي محسوب مي شود واغلب مهاجران را جوانـان تشـكيل   

وي فعال وماهر در روستاها،دگرگوني ساختار نسبي وجنسـي جمعيـت روسـتايي ،كـاهش     مي دهند كه سبب كاهش نير
جمعيت روستايي ،تخليه روستا ،بالاستفاده ماندن منابع محيطي ،آثار منفي بر امنيـت غـذايي خـانواده هـاي روسـتايي      

ي نظـام اجتمـاعي   كشاورز ،كاهش باروري وسالخوردگي جمعيت مي شود وهمچنين آثار نامطلوب را در به هـم ريختگـ  
شهرها ،كمبود مسكن در شهرها ،ايجاد حاشيه نشيني ،كمبود كار ،غربت در فضاي شهري ،سهولت در جذب روستائيان 
به سوي ناهنجاري هاي اجتماعي ،نارسائي در ارائه خدمات شهري ورفاهي ،ركود توليدات كشاورزي وجذب نيروي مولد 

مهاجرت از نواحي روستايي ممكن اسـت بـه منظـور رهـايي از فشـار      ) ۲۰۵: ۱۳۸۳مهدوي وديگران،(.جوان در پي دارد
  )۱۳۸۳:۱۸۵كالرك ،.(جمعيت به سوي كم جمعيتي وگاهي بامتروك شدن ورها سازي روستاها توأم باشد 
نفر يعنـي   ۵۵۳تعداد  ۱۳۷۵ - ۱۳۸۶تعداد مهاجرين دائمي روستاهاي مورد مطالعه در بخش شاسكوه طي دوره زماني 

درصد كـل  ۶(نفر ۱۹۴كل جمعيت اين روستاها مي باشد وعاله براين تعداد زيادي از جمعيت اين روستاها ، درصد ۱/۱۷
در مجموع كل مهاجرين دائمي وفصلي روستاهاي مورد مطالعه  .بطور فصلي مهاجرت مي كنند ۱۳۸۶در سال )جمعيت 
 ،نان ونيروهاي فعال روسـتايي مـي باشـند   جوا ،بيشتر مهاجرين كه مي باشد واز آنجا)درصدكل جمعيت  ۱/۲۳(نفر ۷۴۷

را از دست مي دهد واين امـر سـبب تغييـر سـاخت سـني      –نيروي فعال وجوان –روستا بخش عظيمي از سرمايه انساني
بطوريكه طـي دو دهـه گذشـته     ؛جمعيت وسالخوردگي جمعيت روستايي ونهايتاًتخليه كامل نواحي روستايي خواهد شد

ونتيجه آن بالاستفاده ماندن بخشي از توان هـاي محيطـي    .خالي از جمعيت شده اند شاسكوه بخشتعداد سه روستاي 
كشور است كه با برنامه ريزي مي تواند سهم قابل توجهي از جمعيت را در خود نگه دارد واز مسائل ومشكالت شهرهاي 

  .خته را بوجود مي آورد زيرا فراموشي روستا وكم توجهي به روستا ،شهرهاي نابسامان وبهم ري.بزرگ نيز بكاهد 
واقع شدن روستاهاي بخش شاسكوه در مرزهاي شرقي كشور ،نقش مهمي در تأمين امنيت اين مرزها ونواحي همجـوار  

لذا الزم است با برنامه ريزي  .داخلي دارد ،تخليه جمعيت اين روستاها امنيت اين گوشه كشور را به خطر خواهد انداخت
مناطق روستايي كشور كه توان الزم براي ماندگاري جمعيت را دارا هستند شناسايي نمود وبا ايجاد  ،دقيق وحساب شده

امكانات وفرصت هاي اشتغال در بخش غير كشاورزي مانند ،صنايع كوچـك روسـتايي ،صـنايع تبـديلي ،درآمـد سـرانه       
ز بين برد وروستاها را به فضاي امن بـراي  روستائيان را افزايش داد وفاصله هاي موجود بين مناطق روستايي وشهري را ا

  .زيستن اين قشر رنج كشيده تبديل كرد
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۱۳۳ 

 

  اشتغال و درآمد سه بخش اقتصاد
مطالعه جمعيت شاغل در بخش هاي سه گانه اهميت بسياردارد وبا  ،از نظر علماي اقتصاد وبرنامه ريزان توسعه اقتصادي

مي توان به وضع اقتصـادي آن پـي بـرد     ،ت شاغل هر منطقهشناسايي سهم هر يك از اين بخش ها در ساختمان جمعي
اقتصـاد روسـتايي   ) ۳۲ :۱۳۷۶،آسـايش  (.وهمچنين مي توان برنامه الزم را براي آينده اقتصادي آن منطقه طـرح نمـود  

ازمجمـوع درآمـد خـالص حاصـل از     ) ۹۸ :۱۳۷۰،خـادم آدم  (نمايانگر تمام فعاليت هاي بخش اقتصادي درروستاهاست
وميـزان   ،)كشـاورزي (از طريق فعاليت هـاي نـوع اول    )درصد۹/۲۹(هزارريال  ۹/۳۷۶۳۴۷ميزان  ،ي اقتصاديفعاليت ها
از ) درصـد  ۲۷/۶۵(هزارريال  ۸۲۱۷۶۰۰وميزان ) صنعت(از طريق فعاليت هاي نوع دوم )درصد ۸/۴(هزارريال  ۶۰۷۴۴۷

به دست آمده است كه دراين ميان  ۱۳۸۶در كل روستاهاي مورد مطالعه درسال ) خدمات(طريق فعاليت هاي نوع سوم 
   .بخش خدمات درتامين درآمدرتبه اول وبخش كشاورزي رتبه دوم وبخش صنعت رتبه سوم را از آن خود كرده است

  ۱۳۸۶درآمد كل فعاليت هاي اقتصادي در روستاهاي مورد مطالعه درسال ) ۷(جدول شماره 
 درصد                        كل درآمد خالص               نام روستا

قـــالي (صـــنعت كشاورزي
 )وقاليچه

قـــالي (صـــنعت كشاورزي خدمات
 )وقاليچه

 كشاورزي

 ۲۴/۷۱ ۶۴/۱ ۱۰/۲۷ ۴۹۹۴۴۰۰ ۱۱۵۶۰۰ ۶/۱۹۰۰۱۹۸ استند 
 ۲۰/۵۱ ۸۱/۹ ۹۷/۳۸ ۱۴۷۸۴۰۰ ۶/۲۸۳۳۳۲ ۱۱۲۵۲۵۵ فندخت
 ۹۲/۷۷ ۴۸/۱۰ ۵۹/۱۱ ۱۲۴۱۶۸۰۰ ۴/۱۶۷۷۱۴ ۲/۱۸۵۴۶۴ ميرآباد
 ۶۳/۴۵ ۷۳/۳ ۶۳/۵۰ ۴۹۸۰۰۰ ۴۰۸۰۰ ۱/۵۵۲۵۵۹ نوده

 ۲۷/۶۵ ۸/۴ ۹/۲۹ ۸۲۱۷۶۰۰ ۶۰۷۴۴۷ ۹/۳۷۶۳۴۷۶ جمع كل
  جهاد كشاورزي شهرستان قاين و شهرستان زيركوه ومطالعات ميداني : منبع 

  
  )ريال هزار(۱۳۸۶درآمد كل فعاليت هاي اقتصادي وسرانه هر خانوار در روستاهاي مورد مطالعه درسال ) ۸(جدول شماره 

 درصد                        كل درآمد خالص               نام روستا
ــــالي (صـــــنعت كشاورزي ـق

 )وقاليچه
 سرانه هرخانوار تعداد خانوار جمع كل خدمات

 ۰۵/۲۸۶۱۳ ۲۴۵ ۶/۷۰۱۰۱۹۸ ۴۹۹۴۴۰۰ ۱۱۵۶۰۰ ۶/۱۹۰۰۱۹۸ استند 
 ۴/۱۴۲۸۹ ۳۴۲ ۶/۴۸۸۶۹۸۷ ۱۴۷۸۴۰۰ ۶/۲۸۳۳۳۲ ۱۱۲۵۲۵۵ فندخت
 ۴/۱۶۶۶۶ ۹۶ ۶/۱۵۹۹۹۷۸ ۱۲۴۱۶۸۰۰ ۴/۱۶۷۷۱۴ ۲/۱۸۵۴۶۴ ميرآباد
 ۴/۲۵۳۸۰ ۴۳ ۱/۱۰۹۱۳۵۹ ۴۹۸۰۰۰ ۴۰۸۰۰ ۱/۵۵۲۵۵۹ نوده

 ۶/۱۷۳۳۹ ۷۲۶ ۹/۱۲۵۸۸۵۲۳ ۸۲۱۷۶۰۰ ۶۰۷۴۴۷ ۹/۳۷۶۳۴۷۶ جمع كل
  جهاد كشاورزي شهرستان قاين و شهرستان زيركوه ومطالعات ميداني  -۱۳۸۲سرشماري كشاورزي سال :منبع 

باالترين در آمد سرانه ساالنه خانوار در روستاهاي مورد مطالعه ، مربوط بـه  )۸(توجه به نتايج حاصله از جدول شماره  با
ش خـدمات درايـن روسـتا،     . هزار ريال مي باشد۰۵/۲۸۶۱۳روستاي استند  و علت اين امر،باالبودن درآمد حاصل از بـخ

به علت اينكه درصـد زيـادي از مـردم ايـن روسـتا      -تاي فندخت روس. نسبت به  ساير روستاهاي مورد مطالعه مي باشد
كل .هزار ريال را داراست)۴/۱۴۲۸۹ (پايين ترين درآمد سرانه خانوار ،به  كشاورزي سنتي و ابتدايي مشغولند%) ۷۸/۴۶(

درآمـد  هزار ريال مي باشد كه  ۹/۱۲۵۸۸۵۲۳،درآمد خالص حاصل از فعاليت هاي اقتصادي در روستاهاي مورد مطالعه 
  .هزار ريال مي باشد ۶/۱۷۳۳۹سرانه ساالنه هر خانوار 
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  خدمات زير بنايي
امروزه برنامه ريزان كشورهاي در حال توسعه عميقاًبه اين مطلب پي برده اند كه مكـان يـابي خـدمات وتسـهيالت زيـر      

نقشي بااهميت در بهبود توسعه نواحي روستايي اين كشورها بازي مي كند وبه اين امر اذعان دارند كـه بهبـود    ۲ساختي
دسترسي جوامع روستايي به خدمات اساسي ،ابزاري مهم در شتاب بخشيدن به توسـعه منطقـه اي بـه شـمار      مـي      

ونيز بـر   ۴وبهره برداري ۳ر گذاري در هزينه ها ،دركارآييرودواين نكته را پذيرفته اند كه مكان يابي خدمات عالوه بر تأثي
خدمات زيربنايي اساسي ترين نيازهاي جامعه روسـتايي بـه   ) ۳۲ :۱۳۸۰،ركن الدين افتخاري .(آنها مؤثر است  ۵كيفيت

ر البته بحث درباره اهميت وضروري تربودن خدمات رابطه تنگـاتنگي بـا ارزشـها واعتقـادات حـاكم برهـ       ؛شمار مي آيند
خـدمات اساسـي وزيربنـايي    ) ۸۱ :۱۳۷۶،آسـايش  .(جامعه دارد ودر كشورهاي مختلـف ايـن امـر متفـاوت مـي باشـد       

بـرق  (،آب آشـاميدني،انرژي  )آسـفالته ،شوسـه،خاكي ،جيپروومـالرو   (راههـاي ارتبـاطي   :روستاهاي كشور مـا عبارتنـد از  
خـدمات پسـت   ،گراف ،پست ،وسايل ارتبـاط جمعـي   تلفن ،تل(وخدمات ارتباطي )نفت ،گازوئيل ،گاز ،بنزين ،الكتريسيته

كـه برخـوردار بـودن يـا     ،وسيله نقليه عمـومي   ،پوشش همراه و» ICTI«بانك ،فن آوري اطالعات وارتباطات روستايي 
نبودن روستاهاي مورد مطالعه از اين خدمات را مورد بررسي قرار مـي دهـيم راهبـرد اصـلي برنامـه بلندمـدت توسـعه        
زيرساخت هاي روستايي ،تجهيز سلسله مراتبي مراكز روستايي كشور است كه تمامي فضـاهاي روسـتايي رادر برگرفتـه    

امروزه به بركـت  )۱۳۳ :۱۳۷۹،رضوي .(ي درمراكز روستايي مد نظر مي باشد وشامل توسعه انواع زيرساخت هاي روستاي
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ، روستاهاي مورد مطالعه  از خدمات زير بنايي برخوردارند اما اينكه اين خـدمات و  

  . امكانات تا چه حد در نگهداشت جمعيت در اين روستاهاتأثير گذاشته است جاي تأمل بسيار دارد
  توزيع امكانات وخدمات در روستاهاي مورد مطالعه)۹(جدول شماره 

  نام روستا 
 امكانات وخدمات 

 نوده ميرآباد فندخت استند

 × × × × آب لوله كشي 
   × × برق 

 × × × × جاده آسفالته 
     نهضت سوادآموزي 

 × × × × دبستان
 ×    آموزش كودكان استثنايي 

  × × × راهنمايي 
   ×  دبيرستان 
 × × × × مسجد 

   ×  كتابخانه عمومي 
   × × مركز مخابرات 

 × × × × تلفن 

                                           
۲-Infrastructure  facilities 
۳- Efficiency 
۴- Utilization 
۵- Quality 
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 × × × × پوشش تلفن همراه
   × × دفتر خدماتي ارتباطي 

 × × × × صندوق پست 
   × × پست بانك 

 × × × × خدمات صدا وسيما 
  × × × خانه بهداشت

 ×  × × حمام 
  × × × نانوايي

 × × × × انواع خرده فروشي 
 × × × × فروشندگي نفت 
  × × × شركت تعاوني 
   × × تعميرگاه 

   × × وسايل نقليه عمومي 
 × × ×  پارك 

 × × × × زمين ورزشي 
 × × × × پايگاه بسيج مردمي 
 × × × × شوراي اسالمي 

 × × × × دهياري 
  مطالعات ميداني :منبع 

  سنجش فرضيه ها
بطوريكـه   ،شاسكوه ،علت اقتصادي بيشترين فراوانـي را ازآن خـودكرده اسـت    بخشمهاجرت روستايي در لدربررسي عل

درصد مهاجران باانگيزه اقتصادي اقدام بـه مهـاجرت نمـوده انـد      ۵/۸۲،نشان مي دهد) ۶(نتايج حاصله از جدول شماره 
) ۸(باتوجه به محاسبه درآمدسرانه در جدول شماره .ترنددربين عوامل اقتصادي كمبود درآمد وكمبودشغل از بقيه مهم .

هزار ريال مي باشدكه در مقايسـه بـا روسـتائيان     ۶/۱۷۳۳۹متوسط درآمد سرانه خانوار در كل روستاهاي مورد مطالعه  
درصدمردم روستاهاي مـورد مطالعـه    ۸/۴۶اشتغال ،علت اصلي اين موضوع.ساير مناطق كشوروشهرها بسيار پايين است 

كشاورزي سنتي وابتدايي قادر به جذب نيروي فعال وجوان نيست بعالوه بعلـت كوچـك   .ر فعاليت هاي كشاورزي استد
بودن واحدهاي بهره برداري ،قطعه قطعه بودن زمين هاي زراعي وآب باتوجـه بـه قـانون ارث ،عـدم امكـان اسـتفاده از       

ين بخش بسيار پـايين وحتـي تكـافوي نيـاز خـانواده را      وسايل وتكنولوژي پيشرفته وافزايش هزينه ها ،درآمدحاصل از ا
نداردوچون امكان تأمين كسري درآمد خانواده درساير بخش هاي اقتصـادي در روسـتاوجود نداردروسـتايي مجبـور بـه      

  .ترك محيط ومهاجرت مي شود 
بـين   ،ي مورد مطالعهنشان مي دهد كه بجز روستاي فندخت در ساير روستا ها) ۸(و ) ۲(نتايج حاصل از جداول شماره 

بطوريكـه در روسـتاهاي داراي درآمـد سـرانه     ؛درآمد سرانه خانوار و ميزان مهاجرت روستاييان رابطه عكس وجـود دارد 
خانوار پايين ميزان مهاجرت افزايش يافته است ؛ پس مي توان اين فرضيه  را پذيرفت كه كمبود درآمدواشتغال مهترين 

  .عامل مهاجرت است
بطوريكـه در   ،شاسكوه درمقايسه با ساير روسـتاها قابـل توجـه مـي باشـد      بخشت وخدمات زيربنايي در گسترش امكانا
بيـان شـدهمه روسـتاهاي مـورد مطالعـه داراي آب آشـاميدني ،برق،تلفن،جـاده آسـفالته ،مدرسـه          )  ۹( جدول شماره 
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ه وسرمايه گذاري دولت دراين زمينه ،دسترسي به وسايل نقليه عمومي وامكانات بهداشتي مي باشند اماخدمات ارائه شد
  .به تنهايي نتوانسته است باعث تثبيت جمعيت گرددوروندمهاجرت همچنان ادامه دارد
اجتماعي شهر وروسـتااز سـالها   –هرچندروند مهاجرت ازروستا به شهر به عنوان واكنشي نسبت به نابرابريهاي اقتصادي 

پيش شروع شده و تأسيسات محدود رفاهي وخدماتي ايجادشده در سال هاي اخير نتوانسته پاسخگوي  نياز هاي مـردم  
درحال حاضر نمي توان تأثير آنها برمهاجرت را اندازه گيـري   وليو كم شدن تفاوتهاي شديدامكانات درشهروروستا باشد 

پس مي  ؛وستا روزبه روز درحال افزايش است امادرجريان مهاجرت تغييري حاصل نشده استكردزيراخدمات وامكانات ر
  .توان گفت كمبود امكانات وخدمات نقش تعيين كننده اي در مهاجرت نداردبنابراين فرضيه دوم را نمي توان پذيرفت

  ارائه راهبردها
هم بـه عنـوان   ،ن جمله سياست هاي مهاجرتينقش دولت به عنوان تعيين كننده سياست جمعيتي واقتصادي كشور ازآ

دربـاره مسـأله مهـاجرت هـاي     .مهم وتعيين كننده اسـت  ،برآيند نتيجه وهم در محاسبه ناظر بر روند دگرگوني وتوسعه
بـادرنظر گـرفتن رشـد جمعيـت      ،روستايي به شهر ،دولت مي تواند باتوجه به شرايط اقتصادي واجتماعي ،زماني ومكاني

آنان را در مسيرهاي از پيش تعيين شده هـدايت   ،مازاد را تعيين كند ودرجهت سياست هاي توسعه وامكانات آن ،حجم
تا از تضعيف كشاورزي روستايي وتخليه نيروي كارروستاها از يك سو وتجمع جمعيت در شهرها ورشـد سـرطاني    ايدنم

ش      جلوگيري كند وتوسعه صنايع راازطريق گسترش منطقي درسرتا ،آنها از سوي ديگر سركشـور بـه مـوازات رشـد بـخ
  .كشاورزي تضمين كند

  :برخي از راهبردهارا مي توان به شرح زير تلخيص كرد
ايجاد مشاغل غير كشاورزي از طريق گسترش فعاليت هاي صنايع كوچك وكارگاهي ،صنايع تبديلي وابسته بـه   

  .مواد اوليه كشاورزي وبطورخالصه صنعتي كردن روستا
ندهي جريان مهاجرت ووضع قوانين مربوط به جلوگيري از مهاجرت وايجاد محـدوديت  ايجاد نهادي براي سازما 

   .هايي در جوامع شهري براي اسكان افرادحاشيه شهرها ومبارزه باآلونك نشيني
  .توجه به رشد وتوسعه همگون در بخش هاي مختلف اقتصادي 
 .وافزايش درآمدكشاورزانوكاهش بيكاري پنهان -نه از روستا–خروج نيروي مازاد بخش كشاورزي  
  .خريد تضميني محصوالت كشاورزي وحمايت از توليد كنندگان دربرابر رقايت هاي بين المللي 
  .بيمه محصوالت كشاورزي وحمايت توليد كنندگان دربرابر مشكالت ناشي از عوامل محيطي وجوي 
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 منابع و مآخذ
  مركز چاپ وانتشارات دانشگاه پيام نور.صنعت ،حمل ونقل ،انرژي  ۲اقتصادي ايران جغرافياي ).۱۳۷۶(آسايش، حسين  - )۱
  مركز چاپ وانتشارات پيام نور۱۳۷۶چاپ سوم دي –برنامه ريزي روستايي در ايران ).۱۳۷۶(آسايش،حسين   - )۲
اجتمـاعي  .لمـي  ماهنامه ع–مهاجرت روستايي چالشي براي كشورهاي در حال توسعه )۱۳۸ ۰(بقايي ،مصيب وديگران   - )۳
 سال بيست وششم مهر وآبان ۲۷۳ترويج كشاورزي وتوسعه روستايي شماره )جهاد(اقتصادي .
چاپ و صـحافي مؤسسـه   –چاپ اول -خراسان ژئوپليتيك و  توسعه) ۱۳۸۳(پاپلي يزدي ،محمد حسين و وثوقي فاطمه – )۴

  مشهد –چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي 
 جهاد دانشگاهي : مشهد .عيت ايران  جغرافياي جم).۱۳۸۰(جوان ،جعفر  - )۵
 اطالعات : تهران.سياست اقتصاد كشاورزي در نظام هاي مختلف وايران ).۱۳۷۰(خادم آدم،ناصر  - )۶
 –مقاالتي پيرامون امنيت ملي و نقش نيروي انتظـامي  –امنيت ملي و امنيت انتظامي )۱۳۷۹(خواجه سروري ،غالمرضا – )۷

  )۱۴۹-۱۶۶صفحه (سازمان عقيدتي سياسي ناجا 
 كوير : تهران).جغرافيايي مهاجرت نخبگان–تأملي در رويكردهاي سياسي (ژئوپولوتيك نخبگان ).۱۳۸۲(رشنو ،نبي اهللا  - )۸
مجموعه مقاالت نقش جهـاد سـازندگي   –جهاد سازندگي وتوسعه روستايي ).۱۳۷۹(محسن .رضوي ،سيدحسن وعليني  - )۹

  سازندگي مركز تحقيقات وبررسي مسائل روستايي وزارت جهاد :دربخش كشاورزي وتوسعه روستايي تهران 
بررسـي  :تحليلي بر رويكردهاي مكان يابي وتوزيع خدمات در مناطق وروسـتايي  ).۱۳۸۰(ركن الدين افتخاري ،عبدالرضا - )۱۰

شـماره پيـاپي   -۳فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي سـال شـانزدهم ،شـماره       -تطبيقي رويكردكاركردهاي شهري در توسعه روسـتايي 
 ) ۳۰-۶۶صفحه(مؤسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوي: هدمش.۶۲
مسـائل و  :مجموعه مقاالت همايش ملي مرزها مرزهـاي ملـي   –عوامل مؤثر در امنيت مرزي )۱۳۸۸(زرقاني ،سيد هادي – )۱۱

 )۸۷-۶۷صفحه (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي -جلد دوم-راهبردها
 مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران  :تهران .جمعيت وشهر نشيني در ايران ).۱۳۷۱(زنجاني ،حبيب اهللا - )۱۲
  انتشارات اشراقي:ناشر – ۱۳۷۱پاييز –تحليل وكاربرد جمعيت شناسي –محمد تقي .شيخي - )۱۳
 نويد : شيراز. برنامه ريزي مهاجرت هاي داخلي ترجمه عبدالعلي لهلسايي زاده).۱۳۷۲(فيندلي ،سلي - )۱۴
معاونـت امـور   :تهـران . بررسي برخي از علل اقتصادي مـوثر در مهـاجرت نيـروي كـار ايـران     ).۱۳۷۵(قره باغيان ،مرتضي - )۱۵

  اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي  
  قومس : ترجمه ونگارش مسعود مهدوي تهران .اصول ومباني جغرافيايي جمعيت ).۱۳۸۳(اي.كالرك ،جان - )۱۶
بررسي عوامل موثر بر بهره وري صنايع كوچك روستايي مطالعـه مـوردي   ).۱۳۸۰(كوپاهي،مجيد ودربان آستانه ،عليرضا - )۱۷

موسسه پژوهشهاي برنامـه ريـزي واقتصـاد كشـاورزي وزارت     : تهران. ۳۳استان خراسان اقتصاد كشاورزي وتوسعه سال نهم شماره :
  جهاد كشاورزي 

 ۹اقتصـاد كشـاورزي وتوسـعه سـال سـوم شـماره       –انگان كالسيك نبود امنيت غذايي مهاجرت نش).۱۳۷۴(فرهاد .ماهر - )۱۸
  مركز مطالعات برنامه ريزي واقتصاد كشاورزي وزارت كشاورزي :تهران.
مهاجرت روستائيان به شـهرها وتـأثيرات اقتصـادي وسياسـي آن در دوره پهلـوي دوم      ).۱۳۸۳(مرتضوي تبريزي ،مسعود- )۱۹

  اسالمي  مركز اسناد انقالب:تهران .
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فصـلنامه  –تحليلي بر مهاجرت هاي داخلي وعواقـب اقتصـادي اجتمـاعي آن در كشـور     ).۱۳۷۶(مستوفي الممالكي ،رضا - )۲۰
  .موسسه پژوهش ومطالعات عاشورا : مشهد. ۴۴شماره پياپي )۱(تحقيقات جغرافيايي سال دوازدهم ،شماره 

مهاجرتي روسـتاهاي دره اي وكوهسـتاني غـرب     عملكرد).۱۳۸۵(مطيعي لنگرودي ،سيد حسن وحكمت شاهي اردبيلي - )۲۱
  )۳۷-۵۵صفحه(دانشگاه آزاد اسالمي : مشهد.مجله علوم جغرافيايي شماره نخست .شهرستان مشهد 

  انتشارات دانشگاه پيام نور:تهران .مباني جغرافياي جمعيت ).۱۳۷۴(مهدوي،مسعود - )۲۲
اپايداري ومهاجرت هـاي روسـتايي اسـتان زنجـان     نقش عوامل جغرافياي طبيعي در ن).۱۳۸۳(مهدوي ،مسعود وديگران - )۲۳

 انتشارات دانشگاه تهران:تهران . ۴۹پژوهشهاي جغرافيايي شماره .
  مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور ۱۳۷۲چاپ اول آذر  –جغرافياي جمعيت ايران . نظري علي اصغر- )۲۴
مجلـه  –توسعه ،مهاجرت و شهرنشـيني در ايـران    تحليلي بر ارتباط متقابل).۱۳۸۵(وارثي ،حميد رضا وسروري ،زهتاب  - )۲۵

 )۱۷۹-۱۹۶صفحه(دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد. جغرافيا وتوسعه ناحيه اي شماره ششم 
  كيهان : تهران.جامعه شناسي روستايي ).۱۳۶۸(وثوقي ،منصور  - )۲۶
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