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  چکیده 
دانان و  ، جغرافیماعی همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجت شهری-روستایی  های موضوع مهاجرت

 در شهرستان مقاله حاضر نیز در پی یک مطالعه موردی از وضعیت مهاجرت روستایی .اقتصاددانان بوده است
های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه،  ها و محدودیت ش ساختاری و توجه به تواننگر .زنجان تدوین شده است

 1375بر اساس تقسیمات اداری تا سال(شهرستان زنجان  محدوده مطالعه نیز شامل. دیدگاه غالب در این مقاله است
های  یدانی حوزهو مطالعه م، تهیه پرسشنامه ای و اسنادی اده از روش کتابخانهبوده که اطالعات مورد نیاز آن با استف)

ها و همچنین تحلیل  ی شده و از طریق پردازش پرسشنامهآور شهر زنجان جمع های مهاجر نشین  محلهروستایی و
و  1355-65های  طی دهه دهد که شهرستان زنجان نتایج این تحقیق نشان می.به نتیجه رسیده است  های اصلی لفهؤم

یی و شهرها های روستا آمدهای منفی را در محیط که پی بوده هری روبرو ش-ییبا مهاجرت شدید روستا 75-1365
 کمبود آب و:  عبارت بودند از این شهرستانهای مهاجرت روستایی در تعلّهمچنین، مهمترین . سبب شده است

  .، بیکاری و درآمد اندک زمین، محرومیت و ضعف خدماتی
  .شهرستان زنجان، یعوامل جغرافیای، های روستایی مهاجرت :ها هواژکلید

  
  مقدمه 

            ملی و های در عرصه ای جمعیتی به عنوان پدیده های روستایی جهانی دوم مهاجرت ویژه پس از جنگ هب در سراسر جهان
 دنبال آثار و و به اما بعد از چند دهه رسید می به نظر طبیعی و منطقی ها در آغاز اگر چه این مهاجرت. مللی مطرح شدبین ال

ی اقتصادی و ساختارها ضعف .زا تلقی شد غیر منطقی و مشکل، آمدهای نامطلوب آن در کشورهای کمتر توسعه یافته پی
 شهری مهاجرت کنند زندگی به مناطق های بهتر وستاییان برای به دست آوردن فرصتاجتماعی مناطق روستایی سبب گردید تا ر

  ).68 ،1380، طاهرخانی(
دنیا نبوده و در بسیاری از مسایل اقتصادی و  جمعیتی و تکنولوژیکی ها و تحوالت کنار از جریان نیز بر کشور ما ایران  
با این حال، . دهد می ه دنیا نشانکشورهای در حال توسع های مشترکی را با اکثر های روستایی ویژگی از جمله مهاجرت اجتماعی
های  از کشور، تفاوت هر منطقه  نیز اختصاصات طبیعی و انسانیایران و ، قومی و فرهنگی سرزمینتاریخی های تفاوت به دلیل
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گیری  بهره که بررسی و تحلیل آن به منظورشود  مشاهده میداری از لحاظ شکلی و محتوایی در پدیده مهاجرت روستایی  معنی
  .رسد  میبه نظر ضروری ای  و منطقهروستاییهای  در برنامه ریزی

روستایی  مختلف همواره بخشی از جمعیت های دهد در دوره در استان زنجان نشان می روستاها مطالعه آمارهای جمعیتی  
در  اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه سال های در این روند روستا گریزی. اند مهاجرت کرده هاده و به شهرکر محیط روستا را ترک

دیگر نیز در  گشته و تعدادی یی به کلی خالی از سکنههای روستا ، تعدادی از آبادیدر این میان.  یافته است نیزتشدّ مواردی
از  نهایی آن که متاثر میزان رشد طبیعی جمعیت روستایی استان با رشد مقایسه). 2، 1379 جاللیان،(قرار دارند آستانه خالی شدن

% 3حدود رغم رشد طبیعی یگونه ای که عل بهاست ها به خارج از روستاها  مهاجرت گر میزان به خوبی بیان باشد نیز می مهاجرت
  .شود می از روستاها نیز رشد منفی مشاهده می باشد و در برخی % 5/0میزان رشد نهایی کمتر از ، زنجان در روستاهای

  
  مبانی نظری 

 آراء و نظریات متعددی درباره آن ،م اجتماعی و اقتصادی در تعدادی از علواز این رو، ؛ای است مهاجرت موضوعی بین رشته 
  : شود یها اشاره م به برخی از مهمترین آن  در ادامهح شده است کهمطر

اقتصاددانان کالسیک از . دنگیر  توزیع مجدد نیروی کار در نظر می را مکانیزمی برایها مهاجرتهای اقتصادی   دیدگاه
در دیدگاه ). 136، 1380، یزنجان(دانستند  ضای اقتصادی میجمله آدام اسمیت مهاجران کارگر را نیز تابع قانون عرضه و تقا

دین ونک و . تی بین مناطق شهری و روستایی است، مهاجرت ناشی از تفاوت های شغلی ـ درآمدی و سطوح امنیاقتصادی
ق با شرایط بهینه مهاجرت معتقدند که مهاجران روستایی از مناطق با شرایط نامناسب به مناط )Deean wenk et al( همکاران

توان انتظار  ، در آن صورت می عنوان مکانیزم تعادل بخش بدانیممعتقد است اگر مهاجرت را به )Stiglitz( استیگلیتز. کنند می
 ،1380 طاهرخانی،(، مهاجرت نیز همگام با آن از روندی افزایشی برخوردار شودیابد تی تعداد بیکاران افزایش میداشت که وق

های شغلی در روستاها و دسترسی به شغل و درآمدهای  ل نبود فرصتدلی به ًاهای روستایی را عمدت مهاجرت ،این نگرش. )75
کند  می  اثبات1964در سال  Saban سابن. داند  تابعی از عوامل اقتصادی می در واقعوری در شهر و منافع ناشی از آن انتظا

  .کند بیکاری افراد احتمال مهاجرت را در مقایسه با افراد دارای کار بیشتر می
به . کند های روستایی تعریف می مهاجرترا در 2دافعهو عوامل ١جاذبهدو گروه از عوامل شامل عوامل  )Bogue( بوگ  
، شرایط خوب محیط کار و های فرهنگی الیتبهتر، وجود مراکز تفریحی، فعّای شغلی ه  فرصتها عمدتاً ، جاذبهاعتقاد وی
در شهرها متمرکزند بیشتر شود که  ای را شامل می ی حرفهها  کسب آموزشهای مانند مسکن و خدمات رفاهی و فرصتزندگی ه
گردد؛ عواملی  ها و جذب در شهرها می  سبب جدایی جمعیت از آن،دافعه ها نیز که در محیط روستایی وجود دارد ای و پاره

در این های شغلی  یتیجه محدود، مکانیزه شدن کشاورزی و در نت مالی و کم توجهی به بخش کشاورزیچون کاهش منابع
  .اند از آن جمله ، حوادث طبیعی مستمری رشد خالقیت های فردی و اجتماعی، نبود بستر مناسب برابخش

 از تضاد کند و ی تبیین میهای روستایی را در بطن فرآیندهای توسعه اقتصاد هم مهاجرت )Arthur W. Lewis( آرتور لوئیس 
گوید  ایی کشورهای در حال توسعه سخن میعیشت سنتی در نواحی روستداری نوین در شهرها و م بین دو بخش اقتصادی سرمایه

میان شهر و  ر اختالف درآمدنیز عالوه ب )M. Todaro( مایکل تودارو. باشد  میوستاییان مازاد به شهرهاکه برایند آن مهاجرت ر

                                           
1.Pull Factors 
2. Push Factors 



 
  91                                                                              13751 تا1355ی موثر در مهاجرت های روستایی شهرستان زنجان از سالتحلیل عوامل جغرافیای

 
نیز بر  ) (W. Herzogهرزوگ). 135، 1380، زنجانی(داند گیری مهاجران مهم می تمال کاریابی در شهر را در تصمیم، احروستا

  .ای دارد ویژه کیدأدو عامل کلیدی درآمد و اشتغال ت
ها  مهاجرت ، آن را تنها عامل برانگیزانندهدنهای اجتماعی بی آنکه از نقش عامل اقتصادی در مهاجرت غفلت کن دیدگاه  
، تشکیل خانواده و الحاق به آن، رایط زیستیهایی چون تحمل یا عدم تحمل ش ، انگیزهبر عوامل ارادی د و عالوهننمی دان
 ـ شهری دخیل ییهای روستا  را نیز در مهاجرتمانند آن، فرهنگی و های قومی گی در نقاط خاص و زمینه، تمایل به زندتحصیل

  .دندان می
شرح برای از پیشگامانی است که موضوع مهاجرت را مورد توجه قرار داده و قواعدی بدین  )Ravenstein(راونشتاین   

  :مهاجرت مشخص کرده است 
  .شوند و فرهنگی دیگری نیز موثر واقع می اگرچه عوامل اجتماعی ،ستها مهاجرتـ عوامل اقتصادی مهمترین عامل برانگیزنده 1 

تر و  چکتر و کو مهاجرت از روستا به شهرهای نزدیکای اتفاق می افتد یعنی  اغلب موارد مهاجرت به صورت مرحلهـ در 2
  .گیرد های صنعتی و خدماتی انجام می تر و قطب به شهرهای بزرگسپس 

) چه ضعیف اگر(ای ، جریان وارونهط شهری و از شهرهای کوچک به بزرگـ عالوه بر جریان غالب مهاجرت از روستاها به نقا3
  .وجود دارد اییتاز مهاجرت از شهرها به نقاط روس

  . داردـ رابطه مستقیمی بین ارتباطات و مهاجرت وجود4
  ).131، 1380، زنجانی(  رابطه معکوس دارد،ـ شدت مهاجرت بین دو نقطه با فاصله آن دو5

  :ثر هستندؤمیم گیری برای مهاجرت ممعتقدند که از دیدگاه نظری چهار عامل در تص فاوست و همکارانش
 Fawcett et al (روان شناختیهای  انگیزهـ 4، های اقتصادی ـ انگیزه3، ـ عوامل ناهنجاری2، ـ فشارهای اکولوژیکی1

وضعیت اروپا در شش عامل های مهاجرت روستایی را با توجه خاص به  تمحقق فرانسوی علّ )Pitie( ژان پیتیه. )1982,109,
ـ توجه به 4 و کمبود اشتغال و درآمد روستایی، ثباتی ـ بی3،  جاذبه شهری-2ـ تحول تاریخی ،1: کند شامل می بندی کلی دسته
های معاصر تمدن  ماهنگی توسعه تمدن روستایی و شکلـ ناه6، اد جمعیت و مسایل اشتغال و درآمدـ رشد زی5، دگیکیفیت زن

ری ها نیز تسّ کشورهای جهان سوم در سایر سرزمینوی دالیل مهاجرت روستایی در اروپا را به ). 46-58، 1369پیتیه ،( شهری 
  .داند های معاصر تمدن شهری می یی سنتی و شکلمدن روستادهد و همه را ناشی از ناهماهنگی ت می

های روستایی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران در  عتقد است تحوالت جمعیتی و مهاجرتعباس سعیدی م   
 که  باشد؛ چرا سی داشته و دالیل آنها متفاوت میهای اسا  تفاوت،چه که در دنیای پیشرفته اتفاق افتاده است مقایسه با آن

ها در خدمات رسانی  ز رکود نواحی روستایی و ضعف دولتمانده بیشتر ناشی ا های روستایی در کشورهای عقب مهاجرت
که در کشورهای صنعتی نیاز صنایع شهری به نیروی کار  درحالی. های ناخواسته را نتیجه داده است روستایی است که مهاجرت

  ) .89، 1377، سعیدی( است   به این مسئله دامن زدهنهمراه با پیشرفت در کشاورزی و مکانیزه شدن آ
رشد بی رویه جمعیت ، اول :مسعود مهدوی بر این باور است که مهاجرت روستاییان به شهرها دارای دو بعد عمده است

طی و  توان محیشود، زیرا روستاها در کشور ما در روستاها که منجر به مهاجرت میروستایی و در نتیجه حدوث جمعیت مازاد 
؛ و دداشت جمعیت اضافه را ندارن  توان نگهگذاری الزم صورت نگیرد  چنانچه سرمایه وهای تولیدی محدودی دارند ظرفیت

 در اختالف سطح زندگی دو محیط شهر و روستا نهفته است که روستاییان را در پی رفاه نسبی به ،جنبه دوم مهاجرت روستایی
فقر روستائیان را عامل اصلی مهاجرت به شهرها  )اندرسون( در همین زمینه،). 139-142، 1377 مهدوی،(کشاند   میوی شهر هاس
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محمد  ).Anderson 2002 p2(  ندشو های ناشی از فقر روانه شهرها می  که روستائیان برای فرار از آسیبعتقد است ممی داند و
محیطی را بر ، اقتصادی و ای از عوامل اجتماعی  مجموعهخود در استان خراسان، طی مطالعاتحسین پاپلی یزدی و همکاران 

 و عدم اشتغال در های مهاجرت روستاـ شهری را مسئله افزایش جمعیت و در نتیجه آن کمبود زمین شمرده و مهمترین علت
  ).77-123، 1366، پاپلی یزدی و همکاران(اند  روستاها دانسته

ا هدف مطالعه روستاهای خالی از سکنه در استان زنجان، همکاران در یک پژوهش گسترده ب بهروز محمدی یگانه و   
های روستایی مورد  مهاجرت ها و های روستایی نقش عوامل طبیعی را در ناپایداری آبادی الوه بر عوامل ساختاری در مهاجرتع

 منابع آب و و) بارش ودما ( عوامل اقلیمی  و) شیب ارتفاع و(با مطالعه وضعیت عوامل توپوگرافیک  آنها .دنده توجه قرار می
حتی اندک  تخلیه روستاها را بیش از سایر عوامل دانسته و تحلیل وضعیت روستاها، تاثیر عوامل طبیعی در مهاجرت و خاک و

، 1383مهدوی، قدیری معصوم ومحمدی یگانه، (ند ا های طبیعی روستاها دانسته بودن درآمد اقتصادی را ناشی از ضعف بنیان
214-203.(  

ر این تحقیق نیز مد نظر االت مشخصی مطرح است که دؤهای مهاجرت روستایی ـ شهری س در مورد علتاگرچه 
  : االت اصلی در این تحقیق خاص عبارت بودند ازؤ، اما ساند بوده

 هارشهها چه نقشی در مهاجرت روستاییان به  های جغرافیایی آن و ویژگیستایی زنجان توان محیطی روستاها های رو در محیط -1
 داشته است؟ 

ی در مهاجرت روستاییان مندی یا محرومیت از خدمات زیربنایی و رفاهی نقش یکی یا دوری به شهر مرکزی و بهرهآیا نزد -2
 ،و باالخره؟ داشته است

  روستایی زنجان که قابل تعمیم به سایر مناطق باشد کدامند؟ مهاجرت هایعلل یا عوامل اصلی و بنیادی در  -3

  :استمد نظر به شرح زیر ییها فرضیه، ه پرسشهای مطرح شدهبا توجه ب
گیرد؛ چراکه  ی و منابع تولید کشاورزی صورت میهای محیط طبیع  به دلیل ضعف بنیانً های شدید روستایی عمدتا مهاجرت -1

  .باشد  متناسب با توان تولیدی آنها نمیرشد جمعیت روستاها
 .ثر است ؤ روستاها م شدنکوترممهاجرت روستاییان و کمبود امکانات زیر بنایی و رفاهی بر  -2

  .شود های روستایی نیز تشدید می  مهاجرت،رومیت از خدمات جانبی آنو مح) زنجان(با افزایش فاصله از شهر مرکزی  -3
 

  روش تحقیق
هنی مسایل و فرضیات تحقیق ت و معلولی را در ابعاد عینی و ذ در این تحقیق تالش در یافتن روشی بود تا بتوان شبکه روابط علّ

موضوع و زمان گذشته  همچنین، به دلیل ماهیت. بیان کرده و از این طریق رویدادها و فرآیندها را مورد بررسی و تحلیل قرار داد
، روش تحقیق ما در این بنابراین.  امکان پذیر نبوده استکنترل متغیرها، )مهاجرت های روستایی ـ شهری(اتفاقات صورت گرفته 

 عامل جغرافیایی ـ اقتصادی که که چهار.»های اصلی نرمال ؤلفهتحلیل م« و روش »تحلیل تاریخی«پژوهش عبارت بود از روش 
های اصلی تعریف و به آزمون گذاشته شد؛ این چهار عامل  لفهؤاییان اثر گذار باشند به عنوان متوانستند بر مهاجرت روست می

  : عبارت بودند از
  . خدمات زیر بنایی و رفاهی-4،  صنایع دستی-3، )ت و آب سطح زیر کش( منابع کشاورزی -2، نجانشهر زاز   فاصله-1
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آوری  مبانی نظری موضوع و جمع مطالعه، یابی مسئله) الف :فنون اجرایی پژوهش ترکیبی از سه روش اساسی بوده است   

  .ای  های آماری از طریق روش کتابخانه اطالعات و داده
  . مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، های مشاهده دانی با استفاده از روشمطالعه می )ب
تدوین و .  گردیدهای تحقیق پردازش شده و تحلیل ت آمده با توجه به اهداف و فرضیه، آمار و اطالعات بدس در نهایت)ج 

  .این پژوهش بود مهمترین بخش ها و سپس ارائه نتایج لفهؤتحلیل م
ابتدا پرسشنامه . و استفاده از پرسشنامه دو نوع پرسشنامه تهیه و تکمیل گردید العه میدانیشود در مط همچنین یادآور می  
های فردی و  اطالعاتی در مورد فرد مهاجر و ویژگی در این پرسشنامه. ساکن در شهر تکمیل شد توسط مهاجران مهاجرتی

ها برای تکمیل پرسشنامه مهاجرتی با استفاده  اد نمونهتعد.  درج شده استسایر مواردشغلی و مشخصات، مبداء اولیه، خانوادگی او
در نظر % 51 و 49به ترتیب اعداد  q و p و برای t  را برای96/1رقم % 95با در نظر گرفتن سطح اطمینان و کوکران از فرمول 
نمونه انتخاب  394 ًنهایتابر حجم کل نمونه اضافه شد و % 5 دسترسی به برخی نمونه ها  با توجه به عدم امکانهمچنین. گرفته شد

  .و پرسشنامه تکمیل گردید
روستاها و مشکالت آنها را   همچنین پرسشنامه دیگری با نام پرسشنامه روستا تدوین شد تا اطالعات مورد نیاز در مورد  
تی که در به این معنی که با اطالعا. ابی مقصد ـ مبداء صورت گرفته استتکمیل این پرسشنامه به صورت ردی. بازگو کند

، روستاهای دارای بیشترین تعداد مهاجر مشخص شده و برای تکمیل ر مورد مبداء مهاجران به دست آمدپرسشنامه مهاجرین د
  .پرسشنامه روستا به آنها مراجعه شد

  
  ناحیه مطالعاتی

ب شده است که دارای ناحیه مطالعاتی انتخا  به عنوان1365برای این تحقیق حوزه اداری ـ سیاسی شهرستان زنجان در سال 
غربی کشور ایران و  این شهرستان در قسمت شمال. مانده است  محدوده آن ثابت1375 تا 1355بیشترین وسعت بوده و از سال 

 ، و در دقیقه عرض شمالی15رجه و  د37 دقیقه تا 4درجه و 36است با   برابر نسبیموقعیت. استانی به همین نام واقع شده استدر 
  ).1375، مرکز آمار ایران(دقیقه طول شرقی قرار دارد10درجه و 49 دقیقه تا 15درجه و 47ی طول جغرافیای

 بخش 75که در سال ) 1365، مرکز آمار ایران( دارای شش بخش بوده است65 تا 55های  لاشهرستان زنجان در س
 با تقسیمات، بنابراین .تان تبدیل شدند بخش های طارم علیا و ایجرود نیز از آن جدا شده و به شهرس76ماهنشان و سپس در سال

گردد  ایجرود و ماهنشان می، طارم، چهار شهرستان به نام های زنجان مطالعه شامل محدوده) 1383سال( سیاسی ـ اداری کنونی 
  )1و جدول1شکل .(گیرد می را در بر  کیلومتر مربع13549 مساحتی برابر با که مجموعاً

  
  
  
  
  
  
  



 
  1386، پاییز 61 شماره –های جغرافیایی  پژوهش                                                                                                                                                                         94
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  وده مطالعه به تفکیک دهستان محد1شکل 
  

  1375، 1365، 1355 مساحت و جمعیت محدوده مطالعه در سال های 1جدول 
 (%)میزان رشد )نفر(جمعیت 

 بخش نام
  مساحت

)Km2( 1355 1365 1375 65-1355 75-1365 75-1355 
  ایجرود
  نقاط شهری

 نقاط روستایی

1826 

43203  
1140  

42063 

43646  
1473  

42173 

41456  
1786  

39670 

1/0  
57/2  
64/0 

51/0-  
94/1  
61/0- 

21/0-  
27/2  
29/0- 

  )مرکزی(زنجان 
  نقاط شهری
 نقاط روستایی

5888 

200451  
100351  
100100 

314305  
215458  
98847 

386057  
286295  
99762 

6/4  
94/7  
12/0- 

07/2  
88/2  
09/0 

33/3  
38/5  
017/0- 

  طارم
  نقاط شهری
 نقاط روستایی

2231 

31917  
1523  

30394 

38806  
2249  

36557 

43460  
4338  

39122 

97/1  
97/3  
87/1 

14/1  
79/6  
68/0 

56/1  
37/5  
27/1 

  ماهنشان
  نقاط شهری
 نقاط روستایی

3604 

69762  
2558  

67204 

69355  
3869  

65486 

67378  
5476  

61902 

058/0-  
22/4  
26/0- 

29/0-  
53/3  
56/0- 

17/0-  
88/3  
41/0- 

  )مطالعه محدوده( شهرستان زنجان 
  قاط شهرین

 نقاط روستایی

13549 

345333  
105572  
239761 

466112  
223049  
243063 

538351  
297895  
240456 

0/3  
76/7  
13/0 

45/1  
93/2  

1/0- 

24/2  
32/5  
01/0 

  .1375، استان زنجان، سرشماری عمومی نفوس و مسکن: منبع                         
 به شهر 76اند و بر اساس آخرین تقسیمات استان در سال  نقطه روستایی بوده1376ی تا سال جز شهر زنجان بقیه نقاط شهر هی دارند که بها تنها یک نقطه شهر هر کدام از بخش: توضیح 

  .تبدیل شدند
  بحث و نتیجه گیری 

 از خارج عامل مهاجرت به داخل یا تأثیرتحت  که عالوه بر رشد طبیعی(نهایی آن  جمعیت با رشد مقایسه نرخ رشد طبیعی 
بر  روستاهای زنجان با جمعیت قابل انتظار مقایسه جمعیت نهایی. ها باشد تواند بیان کننده میزان مهاجرت می) جامعه نیز قرار دارد

های شدید روستاییان به   بیانگر مهاجرت1375و  1365 ،1355جمعیتی  اساس میزان رشد طبیعی آنها در سه دوره سرشماری
  .)2جدول (شهرها است
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 آن از و جمعیت کلّ رشد ساالنه جمعیت روبرو بوده% 24/2 با 1375تا 1355شهرستان زنجان طی دوره ، 2 جدول مطابق 

از رشد باالیی  همواره ، نقاط شهریدر داخل شهرستان.  افزایش یافت1375 نفر در سال 538351 به 1355 نفر در سال345333
رشد % 6/2داشته که بیش از  ر سال طی دوره بیست ساله نرخ رشد باالیید% 32/5اند به طوری که با رشد متوسط  برخوردار بوده

نقاط شهری  بنابراین جمعیت. ستایی به نقاط شهری آن صورت گرفتی است که عمدتا از نواحی روهای مهاجرتآن ناشی از 
  . رسید75 نفر در سال 300000 به حدود55 نفر در سال 105572از  )محدوده مطالعه( شهرستان زنجان

%) 5/2(وستایی زیاد نقاط ر طبیعی است که عالوه بر رشد  وضعیت جمعیت در نقاط روستایی2مهم در جدول  اما نکته  
نفر به 239761از (، جمعیت این نواحی تقریبا ثابت مانده است های شدید از روستا به دلیل مهاجرت، طی دوره بیست ساله

 حالی که طی دوره دومبوده در % 13/0تنها ) 55-65(یی طی دوره اول رشد نهایی جمعیت نقاط روستا).  نفر رسید243063

بوده است؛ % -49/2ساله برابر با  اما نرخ مهاجرت طی دوره بیست% ). -1/0رشد (روند نزولی در پیش گرفته است ) 75-65( 
میزان مهاجرت طی دوره دوم اندکی بیش از ) 55-65(طی دوره اول  میزان مهاجرت. یعنی مهاجرت از نقاط روستایی به شهرها

  .دهند می ساله نشان ده دوره  روستایی را به تفکیک دهستان طی دوهای مهاجرت شدت 3 و 2شکلهای  بوده است) 75-65(
  

  . در شهرستان زنجان1375تا 1355ها طی سالهای  تظار،جمعیت نهایی و میزان مهاجرت مقایسه جمعیت قابل ان2جدول 

  نقاط روستایی  شهرینقاط   شهرستان زنجان  شرح

  239761  105572  345333  جمعیت  1355
  9/2  85/2  87/2  %رشد طبیعی

جمعیت   319104  139827  458274  قابل انتظار
  243063  223049  466112  واقعی  1365

  13/0  76/7  0/3  %رشد نهایی 

65-
13

55
  

  -77/2  91/4  13/0  %مهاجرت 
  1/2  5/2  3/2  %رشد طبیعی 

 جمعیت  299210  285521  585122  قابل انتظار
  240456  297895  535351  واقعی  1375

  -1/0  93/2  45/1  %رشد نهایی 

75-
13

65
  

  -2/2  43/0  -85/0  %مهاجرت 
  5/2  675/2  585/2  %رشد طبیعی 
-75  01/0  32/5  24/2  %رشدنهایی 

13
55

  -49/2  645/2  -345/0  %مهاجرت   
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  )1365 – 1375( شدت مهاجرت  2شکل 

 

  
  )1355 – 1365(شدت مهاجرت  3شکل 

  
  علل مهاجرت روستایی

تها کالف سردرگمی ، چراکه علّتوان به طور کامل بر شمرد را نمی شهری -  علل مهاجرت روستاییاگرچه بنا به اظهار ژان پیتیه
 در ، اما)1369،1346یتیه، ژان پ( دهند که در آن تمامی عناصر تحول اقتصادی و اجتماعی دنیای ما دخالت دارند را تشکیل می

ها و عوامل موثر  تترین علّ های مورد نظر به طور مشخص مهم گیری فرضیه ه از نتایج تحقیق انجام شده و پیاین قسمت با استفاد
  شود؛ ر مهاجرت روستایی زنجان معرفی مید

ایی وارد شده به شهر زنجان ، بیش از نیمی از مهاجران روستهای مهاجرتی ست آمده از پرسشنامهبر اساس نتایج بد  
% 25.  در کشور است شهری-روستایی های  با اوج مهاجرت  مهاجرت نموده اند که همزمان1355-65طی سالهای %) 51(

کلی  طور به. اند  مهاجرت نموده1375یز بعد از سال ن% 9اند و   مهاجرت کرده65-75طی % 15 و 1345-55های  مهاجران طی سال
   :توان در موارد زیر خالصه کرد مهاجرت روستایی در زنجان را می های مهمترین علّت
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   کمبود آب-1

مه خشک است که بارندگی ساالنه آن اگرچه استان زنجان در منطقه نیمه سردسیری قرار گرفته و دارای اقلیم نیمه مرطوب تا نی
     ن با ، در فصول گرم سال که همزمای سطحیها حال به دلیل عدم مهار آب با این .رسد  میلی متر می360طور متوسط به  هب
، کمبود آب مسئله و معضلی است که سبب شده بخش عمده اراضی به صورت دیم کشت شده و یا های کشاورزی است الیتفعّ

ر تهای آبیاری پر مصرف نیز باعث هدر رفتن آب شده و نیاز به منابع بیشتر را شدید ، شیوهعالوه بر این .به آیش گذاشته شود
  .کند می

جا که منابع  از آن. باشد دک روستاییان از طریق کشاورزی میدرآمد ان،  نتیجه نهائی کمبود منابع آب در روستاها  
 در قالب اجاره ها و یا واگذاری به دیگران ن مهاجرت به شهر و رها کردن زمین بنابرای.درآمد دیگری در روستاها وجود ندارد

، کمبود آب را مهمترین دلیل و پایین واقع در شمال غربی زنجانجران دهستانهای قره پشتلوی باال مها. باشد تنها راه چاره می
واقع در جنوب و غرب زنجان، کمبود آب  های زنجانرود باال و پایین در دهستان. اند جرت خود به شهر زنجان عنوان کردهمها

، ب شهر زنجان نیز کمبود آب در دهستان معجزات واقع در جنو.عامل دوم پس از کمبود امکانات زیستی و زیر بنایی بوده است
  . های مهار آب و فرسایش خاک دالیل اصلی مهاجرت ذکر شده است نداشتن طرح

  
  کمبود زمین -2

سفانه أمت. شد که متکی بر زمین و آب استبا ، باغداری و دامداری مید و معیشت روستاییان زنجان زراعتترین منابع تولی مهم
عمل ه  روستاهای زنجان باراضی کشاورزی و تامین و مهار آب های سطحی در های گذشته اقدامات مهمی برای افزایش هطی ده

برای هر )  هکتار96/0(های مختلف زنجان سرانه کشاورزی کمتر از یک هکتار  ن براساس تحقیقات میدانی در دهستا. نیامده است
 .دهد  ناچیزی برای کشاورزان به دست می درآمد،اراضی% 50اضی و کشت دیم درار% 30 توجه به آیش اباشد که ب روستایی می

از پاسخ % 51در مجموع . ، بسیاری از روستاییان به ویژه جوانان چاره ای جز مهاجرت به شهر برای کسب درآمد ندارنددر نتیجه
  .اند  به شهر عنوان کردهدهندگان نداشتن یا ناکافی بودن آب وزمین کشاورزی را مهمترین دلیل مهاجرت خود

  
  محرومیت و ضعف خدماتی  -3

  ها  که موجب مهاجرت افراد و خانوادهضعف شدید خدمات زیربنایی و رفاهی در روستاهای زنجان یکی از دالیلی است
ح توان اصطال ی است که میاین ضعف خدماتی به ویژه در مورد روستاهای با فاصله زیاد از شهر زنجان به حدّ. گردد می

  .محرومیت را به کار برد
 شاخص اقتصادی، 27های زنجان با استفاده از  سطح برخورداری دهستان مطالعه ای که رضوانی از وضع خدماتی و  
های غربی،  های زنجان به ویژه دهستان توسعه نیافتگی همه دهستان کالبدی انجام داده است، محرومیت خدماتی و اجتماعی و
آببر   دهستان گیلوان و4در این میان تنها ). 80، 1383رضوانی، (نماید هرستان رنجان را تأیید میش ان وغربی است شمال جنوبی و

  .از وضعیت به نسبت مناسبی برخوردارند) مجاور مرکز( زنجان رود باال بناب و و) دور از مرکز(
نی که از وضع مالی متوسط یا باالیی کنند، روستاییا برای کسب درآمد به شهر مهاجرت میاگر روستاییان فقیر و بیکار 

از مهاجران % 25. می کنندمندی از خدمات و امکانات شهر برای خود و فرزندان شان مهاجرت   برای بهره،برخوردارند
  .اند ا دلیل اصلی مهاجرت خود ذکر کردههای خدماتی ر محرومیت
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  بیکاری و درآمد اندک  -4
در مقایسه  این رقم ) 1375 در سال% 7/5(دهد  نشان می% 6 استان زنجان را حدودیاگرچه آمارهای رسمی بیکاری در روستاها

در روستاهای ، اما به این معنی نیست که مشکل بیکاری دهد  بیکاری کمتری را نشان می، آمار%)4/9(با متوسط روستاهای کشور 
مانند و جزء  ار است که در روستا باقی نمیک بلکه دلیل اصلی آن مهاجرت نیروهای جوان و آماده به زنجان خیلی حاد نیست

اورزی هستند به  کشهای تولیدی که عمدتاً گر، در روستاها بسیاری از فعالیتاز سوی دی. آیند جویای کار به حساب نمی بیکاران
  .های تولیدی روبرو هستند با رکود فعالیت) به ویژه پاییز و زمستان(ای بوده و بقیه سال  صورت فصلی و دوره

صورت مهاجرت ه پنهان و کم کاری ـ در اغلب موارد ابتدا ب، های ناشی از بیکاری ـ اعم از بیکاری آشکار مهاجرت   
بیکاری در روستاها در اصل ناشی از عدم تطابق تحوالت و رشد  .شود ه و سپس به مهاجرت دایم تبدیل میفصلی اتفاق افتاد

محدودیت منابع تولید کشاورزی موجب شده که مازاد جمعیت . استجمعیت روستاها با تحوالت اقتصادی و شغلی آنان 
ا دلیل اصلی کسب درآمد بیشتر در شهر ر، از مهاجران پرسش شده% 17. روستایی به دنبال شغل و منبع درآمد روانه شهرها شوند

  .اند مهاجرت خود ذکر کرده
  

  سایر عوامل 
)  و بیکاری و ناکافی بودن درآمدهای کشاورزی،های خدماتی ومیترمح، کمبود زمین، کمبود آب(چهار عامل اصلی ذکر شده 

 روستایی در های مهاجرت% 93این چهار عامل علت . اند  را سبب شدهها مهاجرت اکثریت مهمترین دالیلی بوده و هستند که
، تبعیت )از دختر و پسراعم (ازدواج در شهر : عبارتند از شدهسایر دالیلی که برای مهاجرت به شهر ذکر . شهرستان زنجان هستند

، خشکسالی، سیل، ، مشکالت خانوادگی و اختالف با روستاییان، عوامل طبیعی مانند زلزلهاز فامیل، تصمیم به ادامه تحصیل
  .نظام سنتی اجتماع روستا برای جوانان پذیرینا ، تحملیخبندان و خسارت به کشاورزی

  
  جمع بندی نتایج
های سطحی و عدم  خاطر عدم مهار آبه ب( ، محدودیت و کمبود آب ه در روستاهای زنجانیق صورت گرفتبا توجه به تحق
، ) زمینهای کشاورزی، فرسایش شدید و تقویت نشدنبه علت ناهمواری زمین(دودیت خاک ، مح)های آبخیزداری اجرای طرح

های خدماتی از  اه با محرومیتهمر ،دم آموزش و ترویج در بخش کشاورزی، و همچنین عصحیحهای آبیاری نا به همراه روش
 در شهر به ویژه در قسمت ساختمان، امکان دستیابی به درآمد وجود بخش خدمات . روستایی استهای مهاجرتعوامل درونی 

 روستایی را تشدید مهاجرت هایای در شهرها ایجاد نموده و  ، جاذبهمندی از سایر خدمات رفاهی و بهره، ادامه تحصیل بیشتر
  .کند می

از مهاجرین دارای درآمد % 7/3های شهر عمل نموده است چرا که تنها   دافعه های روستا قویتر از جاذبهرسد ه نظر میب  
 به عبارت .کنند زیر خط فقر زندگی می گیری شده نسبت به جامعه شهری ، تمامی مهاجرین نمونهدر نتیجه. اند مستمر در شهر بوده

  . هایشان فراهم نمایند ای برای خود و خانواده ندگی مرفهمعه شهری زاند در جا دیگر مهاجرین نتوانسته
 مشخصی در تشدید و یا تأثیردوری یا نزدیکی به شهر زنجان به عنوان تنها مرکز شهری پیشرفته در این ناحیه ، همچنین  

تجرده که در فواصل دور بر و دس ، آب سه دهستان انگوران1355-65 دوره چرا که در. روستایی نداشته استکاهش مهاجرت 
  .مهاجر فرست بودند های دور و نزدیک همگی  مهاجر پذیر بودند و بقیه دهستاننسبت به شهر زنجان قرار دارند،
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های گیلوان و دستجرده که دور  دهستان) 55-65(ده و در دوره اول ها نیز نظم خاصی دیده نش از لحاظ شدت مهاجرت  

- 75(در دوره دوم . های دور و نزدیک با مهاجرت های شدید روبرو بودند بقیه دهستانلی  با مهاجرت اندک و،از مرکز هستند
  . اند دید و زیاد داشتهشهای  ها اعم از دور یا نزدیک مهاجرت همه دهستان) 65

ی در افزایش و یا کاهش تأثیر، عامل دوری از مرکز شهری قیق انجام شده در شهرستان زنجاننتیجه این که با تح   
واقعیت هماهنگی ندارد؛ اما  ، بامطرح شده در طرح تحقیق رضیه سوم، ف به شهرها نداشته است و بنابرایناجرت روستاییانمه

  .به اثبات رسیده است) زیر بنایی و رفاهی ضعف منابع تولید روستایی و کمبود امکانات(های اول و دوم این تحقیق  فرضیه
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