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 گسترش مهاجرت معکوس و بازگشت به روستاها یبرا یراهکارها

 

 ان حوزه جنوبی استان ایالمییروند مهاجرت روستا یاجمال یبررس

 گسترش مهاجرت معکوس و بازگشت به روستاها یبرا یراهکارها

 

 1ابوالفضل کهزادی 

 

 

 

ح آبدانا  و در  شهر شدامل شدد  و براسداا    دهلرا  یها شهرستا ووز  جنوبی استا  ایالم شامل 

تدا سدط     حازمندد اسد   یاداص ن  یهدا  یزیر به برنامه یو فرهنگ یمیو تنوع اقل ییایجغراف یپراکندگ

در ودال   یج سرشدمار یبرسدح منتظر اعدالم نتدا   یکشور یها وداقلنقاد مختلف آ  به  یمند توسعه

را آ  چده محدرز و   ید مشخص شودح ز ها نسب ن آمار و یدر ا یرات اوتمالییهستیم تا تغ یکنون یاجرا

ن یو موارد زاد و ولد و فوتح مهداجرت افدراد بد    یتیر هرم جمعیین اس  که عالو  بر تغیمسلم اس ح ا

سد  امدا   ین ید  مدشموم ید پد الزاماًاس . البته مهاجرت  یرقابل انماریغ ید  آماریروستاها و شهرها پد

ل کمبود اممانات یتر به کال  شهرها؛ دل کوچک یا ساکنا  شهرهایا  به شهرها ییروستا یکوچ اجبار

شد  روسدتاها بده    یش مشاغل کاذب و االیح افزاینیه نشیاغلب به گسترش واش ها رساا یزو نبود 

مهداجرت   یمسدئوال  هدم مددع    یالبته برا .شود یمکار مولد منار  یروید از نیتول یها کانو عنوا  

 ن مناش  هستند.یکوچک در ا یمعموا از شهرها به روستاها در اثر رون  کسب و کارها

                                                           
 Abolfazl.kohzadi@yahoo.comح بنیاد نخبگا  استا  ایالم. 2
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ح یمدار یمانندد ب  یو اجتمداع  یمعضدالت اقتصداد   تواندد  یمد مهاجرت گسدترد  از روسدتا بده شدهر     

بدر مهداجرت    مدلثر از عوامدل   یاقتصداد  یها ز یانگکه  ییااد کند. از آ  جایو فقر را ا ینینش هیواش

ن بخدشح بداال بدرد  سدط  سدواد و      یدر ا یگشار هین سرمایاس ح بنابرا یکار از بخش کشاورز یروین

ل مهاجرت به شهرها را یل سیتعد تواند یم یور ش بهر یآالت به منظور افزا نیاستفاد  مناسب از ماش

ل نبود اممانات و اشتغال یبه دل ها مهاجرتاز  یادیاساا تحقیقات اناام شد : بخش ز بر موجب شود.

 یتر یجد یها اقدامد ین مناش  بایا  در اییوفظ روستا ین براین در روستاهاس ح بنابراییو درآمد پا

مدا  از سدال را بده شدهر مهداجرت       1ن روستا با هددم کسدب درآمدد؛    یا یغ از اهالیاریاناام شود. بس

ا  ییعامل مهاجرت روسدتا  نیتر مهم؛ گردند یمبه روستا باز  یو در زما  کش  و کار کشاورز کنند یم

افتن شدغل در  ی یروستاها برا یاز اهال یلیا ضمناً ن درآمد اس .ییبه شهرهاح نبود اممانات و سط  پا

ل ید . بنابراین: بده دل اند ماند  یو اغلبح فقط زنا  و سالخوردگا  در روستاها باق اند شد شهرها پراکند  

و بده اجبدار در    مانندد  یمد مار یدر روستا ب ها آ ح ییل کرد  روستایاقشار تحص یاشتغال برانه ینبود زم

 به دنبال اشتغال هستند. یمراکز شهر

 یمهاجرت به علت رونق نداشتن کشاورز

ودوز   اسدتا  ) ن که محور اقتصاد یاس : با وجود ا یماریا  به شهرهابییعل  عمد  مهاجرت روستا

 یروند  چنددان   یر کشداورز یچند سال اا یو دامداری بنا شد  اس ح اما ش یه کشاورزیجنوبی( بر پا

.؛ اگر به روستا توجه شود و کنند یمبه ناچار به شهرها کوچ  یمخارج زندگ نیتأم یبرا ینداشته و اهال

ن در ید   اود در روستا ماندگار اواهندد بدودح ا  یبنا به عال یفراهم شودح اهال ها آ در  یاممانات معقول

 ها دهستا در  یرسااتیاس  که مسئوال  به روستاها به انداز  شهرها توجه ندارند اگر اممانات ز یوال

ل درآمدد  یز به روستا باز اواهند گش . عمد  دلی  مهاجر نیو روستاها فراهم شودح به شور وتم جمع

 .کنند یمو دامداری در روستا انتخاب  ینح کار در شهرها را به عنوا  شغل دوم پس از کشاورزییپا

 مهاجرت معکوس شده است

ن منطقه معمدوا شدد  و   یدر روستاح مهاجرت در ا ها رساا یزاممانات بهتر و توسعه  نیتأم با لشا:

ل دیگدر مهداجرت را ادامده    ید دال از .گردندد  یمد به روستا بداز   یادامه زندگ یاز بازنشستگا  برا یبعض

م اما اکندو   یداشت ها دهستا رستا  روستا و یدر دب یلیک رشته تحصیل اس  در گششته فقط یتحص

نح هنوز هم مهاجرت به ییپا ی  آموزشیفیل کیح هر چند که به دلشود یمس یتدر یلیچند رشته تحص

 یح افرادیرا  و اطرات اوتمال یل ارابیل وجود دارد. فراموش نشود به دلیشهرها با هدم ادامه تحص

 هدا  آ  یاد بدرا یچو  امما  تردد ز شوند یمد به شهر بروندح هما  جا ساکن یل بایادامه تحص یکه برا

را  به موق  به  یا  هم به عل  ارابییدات روستایاز تول یادیوجود ندارد. در ادامه این مبحث بخش ز
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ن بده  ییار پدا یم  بسد یدات اود را با قیاه کشاورزا  و دامدارا  تولیو در نت رسد ینممصرم  یبازارها

اذعدا    هدا  مهداجرت دارد. با اشدار  بده روندد     یز  آنا  را در پیکه کاهش انگ کنند یمعرضه  ها واسطه

کده   یداندش آمدوز داشد ح در ودال     20و روستاها  ها دهستا ن ی: در گششته هر کالا درا اکنم یم

نفدر   40ووز  جندوبی( کمتدر از   روستاها )و  ها دهستا ن یدر ا ییآموزا  مقط  ابتدا تعداد کل دانش

 هدا  مهاجرتدر شهرهاح روند  یابیط اشتغال ید  هستم که با سخ  تر شد  شراین عقیاس . البته بر ا

 هم کندتر شد  اس .

 اگر... گردند یمان باز ییروستا

 یو دامداری اس  و توسعه اممانات کشاورز یه کشاورزیمحور توسعه ووز  جنوبی استا  ایالم بر پا

 یا  عاملییروستا یو ماندگار یتوسعه اقتصاد یبرا تواند یم ییمناسب روستا یارتباش یها را ااد یو ا

ن در ییا  به علد  را  نامناسدب و درآمدد پدا    ییاز روستا یادیاس  که تعداد ز ین در والیباشدح ا ملثر

ا  ییکه روستا یا ل عمد یاز دال یمیز  سمون  در روستاها را ندارند. یو دامداریح انگ یبخش کشاورز

  ین اگر اممانات براساا عدال  توزیح بحث اممانات اس ح بنابراکنند یمو دامدارا  به شهرها مهاجرت 

و  یاسدتاندار  یهدا  برنامده و  ها اس یساشار  به  با م داش .یروستاها را اواه یشودح به شور وتم ارتقا

ن رابطده مقدرر شدد ح مسدئوال  مدرتبط بدا       یدر ا یها یشیهماروستاها با  یارتقا یفرمانداری باید برا

و  یا  در کنار دامپروریین مشاغل داشته باشند تا روستایااد ایا یالزم را برا یح همماریمشاغل اانگ

ن باور هستم که اگدر منبد  درآمدد    یا بر ن محل داشته باشند.یهم از ا یگریح منب  درآمد دیکشاورز

 ینخواهند داش  و وتد  یمهاجرت رغبت یا  براییم روستاروستاها فراهم باشدح به شور وت یاهال یبرا

نه اشتغال و فدراهم کدرد    یااد زمیا ید برای. باشود یمااد یز در مهاجرا  ایز  برگش  به روستا نیانگ

 .شود یمادآور ی یو   قائل شد.یتوسعه در روستاها اولو یها رساا یز

 ز از خطر؟!یا گریمهاجرت 

بهتدر و برشدرم کدرد      یها فرص کسب  یاس  که در آ ح مردم برا یاجتماع یا د یمهاجرتح پد

د ید د  باید ن پدید مقابلده بدا ا   یکده بدرا   کنندد  یمد ن کدار اقددام   ید بده ا  یو اجتماع یمشمالت اقتصاد

علد    یابدد.ح گداه  یش یدر روستاها افزا یحیو تفر یح ورزشیو اممانات فرهنگ یاقتصاد یها رساا یز

ودوز  جندوبی    یهدا  شهرسدتا  ژ  در ید گرفتن اس . در کشور ما به وح در معرض اطر قرار ها مهاجرت

اسد . در گششدتهح ندرخ     یو رفداه  یح اجتماعیبهتر شغل یها  یموقعبا هدم کسب  ها مهاجرتشتر یب

 ییروسدتا  یها رساا یزن باور هستم که با توسعه ی  بود  اس . بر ایش از نرخ رشد جمعیمهاجرت ب

افد .  یش اواهدد  یو را ح بازگش  مردم بده روسدتاها افدزا    بهداش  حآموزش حگاز حتلفن حبرق مانند آبح

 در روستاهاس . یل مردم به ماندگاریتما مینیب یما  امید این را ییبه روستا یباداد  وام اوداشتغال
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 فراهم شدن امکانات و بازگشت به روستاها

رح مهداجرت بده شدمل معمدوا انادام      ید اا یهدا  سالروستاها و فراهم شد  امماناتح در  یبا ارتقا

ش مدردم بده   یرا از عوامدل گدرا   یو اوداشدتغال  ییساا  مسمن روسدتا  یالت برای. ارائه تسهشود یم

ه یل نقلیش وسایح رف  و آمد آسا  و افزایدسترس یها را مشکور و توسعه  ییسمون  در مناش  روستا

 گر مهاجرت معموا اس .یل دیاز دال

 تالش شود دیمهاجرت معکوس با یبرا

کامدل   ینامطلوب باشدد و اددمات رسدان    ی  روستاها از نظر اقتصادیکه وضع یایما  دارم تا زمان

ابدح عالو  بدر  یش ی  و سط  درآمد در روستاها افزایح تقوها رساا یزنباشدح مهاجرت وجود دارد. اگر 

جدزو   هدا  رسداا  یزل ضدعف در  یز کم رنگ تر اواهد شد. و به دلید  مهاجرت نیداتح پدیش تولیافزا

امماندات و توسدعه روسدتاها     نیتدأم م بدا  ید تدالش کند  ید هستیم که مهاجرفرس  اس  و با ییها ووز 

 ااد شود.ید و اشتغال مناسب در روستاها ای  تولین شریمهاجرت شمل معموا داشته باشد تا به ا

 

 گرید یها استانکاهش مهاجرت به 

ا  از ییح ترا از پدارا سدگ در مندزل روسدتا    یوت یل متعددیرها در روستاها به دالیآمارگ یبرا

ل مهاجرت محاسبه یا  به دلیسربازا  و دانشاو تعداد !اند کرد صرم نظر  ها اانواد  یبعض یسرشمار

  مهاجرت در ووز  یالت ساا  مسمنح وضعین باور که با ارائه تسهیا با لحین دلینشد  اس  و به هم

گر کمتر نشد  اسد ح  ید یها استا جنوبی استا  رو به بهبود اس ح اگر چه در وال واضر مهاجرت به 

از روستاها  یو متوسطه در برا ییراهنما یلیژ  در مقاش  تحصیبه و یل نبود اممانات آموزشیاما به دل

ا  از یآمدوزا  و دانشداو   ل داندش یهنوز مهاجرت به شهرها وجود دارد. اشتغالح درما  و ادامده تحصد  

د عدالو  بدر   ید مح بایکند  یریا  جلدوگ یین که از کوچ روستایا یدر استا  و برا ها مهاجرت یعوامل اصل

اداد  یو ا یلیتحصد  یهدا  رشدته و تندوع داد  بده    یمدارا شبانه روز سیتأسااد اشتغال در روستاح یا

 م.یمرتبط با منطقه را هم مورد توجه قرار ده یها رشتهو وتی توسعه دانشگا  با  ها هنرستا 

 

 ل متفاوت مهاجرت در حوزه جنوبی استان ایالمیدال

ل اشدتغال در  یل مهاجرت به دلیاز دال یمیوجود داردح اما  یعیاگر چه مهاجرت از روستاها به شور شب

ا  به شهرها یی. مهاجرت روستارود یمر به شمار یک امر اجتناب ناپشیاس  که  یمشاغل تخصص یبعض

 ریتدأث ن مواردح یا یعنیح شود ینم یو نبود اممانات ناش یاس  به دلیل اشمسال یها استا گر یمانند د

شهرها هستندح کمتدر توجده    یمیکه در نزد یینه دارد. تاکنو  به روستاهاین زمیدر ا یار محدودیبس
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را  یشدتر ی  بید اس  که روستاها و جمع ییرهایدر مس یگشار هی  ما در استا ح سرمایرا اولویشد ح ز

مثل آبح برقح گازح  یاز اممانات یبا وجود براوردار یین اوتمال دارد که روستاهایح بنابراشود یمشامل 

 تلفن و اانه بهداش ح هنوز جاد  آسفال  نداشته باشد.

 

 که هنوز وجود دارد ید، تنها ضعفینبود اشتغال و تول

ا  می دانم و تنها ییشتر روستایب یماندگار یبرا یبهداش  مارب در روستاها عامل یها اانهوجود 

د مناسب در یط تولیاشتغال و شرا یها فرص که هنوز در ووز  جنوبی استا  وجود داردح نبود  یضعف

ن مشدمالتح مهداجرت انادام    ید ل اید ن که همه ادمات فراهم شد ح اما به دلیروستاهاس  و با وجود ا

ح اظهدار  ید به مسئوال  و نمایندگا  )مالس شورای اسالمی( به گسترش مشاغل اانگیبا تاک. شود یم

مناسدب   یشدغل  یدارا ییم و جواندا  روسدتا  یرا در روستاها توسدعه دهد   یم مشاغل اانگیبتوان مدارم

 اف .یزا  مهاجرت به شدت کاهش اواهد یباشندح م

 

 شتاب مهاجرت کاهش میابد در صورتی که

ل و ضدعف  یاشدتغال و امماندات ادامده تحصد     یهدا  فرصد  ل نبود یبه دل ها مهاجرتاز  یادیبخش ز

زا  یر میاا یها سال یح ششود یمهم اکنو  از روستاها  یتید  که با وماین عقیا بر حهاس  رساا یز

کده   یتیگرح کمترشد  اس  و با وماید یها استا ن استا  به یمهاجرت چه از روستا به شهر و چه از ا

کاهش  ها مهاجرتافته و شتاب یش یمردم در روستاها افزا یاز کشاورز و دامدار بشودح رغب  و ماندگار

ط کسدب و کدار و   یح شدرا یشرح هاد یدر وال واضر عالو  بر اجرا کند یماضافه  یدا کرد  اس . ویپ

 .گردد یمبراوردار  یدر روستاها از رون  ااص ی  دستیو صنا ی  در بخش کشاورزیفعال

 وسالم.

 التماا دعا...

2. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

3. Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds; 

2. Most Gracious, Most Merciful; 

4. Master of the Day of Judgment. 

3. Thee do we worship, and Thine aid we seek. 

1. Show us the straight way, 
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:. The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose 

(portion) is not wrath, and who go not astray. 
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