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 چکیده

هتایی  ها، اتفاقی و تصادفی نبوده استت، بکهته لکت  و انه ت ه    مهاجرتبازگشت مهاجران روستایی از شهر به روستا، مانند سایر 

تترین مصصتو ت اشتاورز     لنوان یهی از مهم . در این راستا، زلفران بهبازگردندموجب شده تا این مهاجران از شهر به روستا 

ا هتد  تصق تح ضاضتر، بررستی     اند. لذ استان خراسان رضو ، نقش بس ار مهمی را در بازگشت مهاجران به شهر رفته، ایفا می

تصک کی انجتا    –اثرات اشت زلفران بر مهاجرت معهوس بر روستاها  دهستان رشتخوار است. این پژوهش به روش توص فی

 26ختانوار مهتاجر معهتوسر در     76خانوار نمونته اازجمکته     355شده است. در این راستا، بررسی پ امدها  نقش زلفران در 

هتا  اول تم م تدانی،   ت      منظور، ابتدا ضتمن ماالعتات استناد  و بازدیتد     . بدینقرار گرفتدِبررسی روستا  این دهستان مور

هتا   هتا بتر استاس شتاخص    آور  دادهها متناسب با شرایط روستاها  مورد ماالعه تع  ن و سپس جمت   ا  از شاخصگسترده

هتا  آمتار  و    ها ن ت  از تصک ت   وتصک   داده . برا  تج یهها  روستا و خانوار انجا  شده است انتخابی و با استفاده از پرسشنامه

هتا  تصق تح ضتاای از آن    . یافتهاست استفاده شده اس ا  جی اس، ارک اس پی اف ارها  ااسپرچویس، تاپس س، اس فضایی و نر 

ش م ت ان بازگشتت   درصد بته افت ای   99 جه اف ایش تول تد آن، با ساح ا م نان درنتاست اه اف ایش ساح زیرِ اشت زلفران و 

ها  دیهر پژوهش مؤید آن است اه از ب ن لوام  تأث رگذار در مهتاجرت  اند. یافتهمهاجرین در مصدودۀ مورد ماالعه امک می

، پایدار  درآمد زلفران با شتاخص  971/0العاده زلفران با شاخص اولویت  معهوس خانوارها، لام  اقتصاد  اایجاد درآمد فوق

نقش ب شتر  در بازگشت خانوارها بته روستتاها دارد و بازگشتت     ر،879/0انداز با شاخص اولویت یی پس، توانا902/0اولویت 

زایی، پایدار  درآمد از  ریح اشت زلفران و بهبود ساح مع شت را بترا    هایی همچون اف ایش ساح اشتغالمهاجرین فرصت

 خانوارها  نمونه به وجود آورده است.
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Abstract 
The return of rural migrants from the city to the countryside, like other migrations, 

has not been accidental, but the causes and motives have caused these migrants to 

return from the city to the countryside. In this regard, saffron, as one of the most 

important agricultural products of Khorasan Razavi province, plays a very important 

role in the return of migrants to city. Therefore, the purpose of this study is to 

investigate the effects of saffron cultivation on reverse migration in rural areas of 

Rashtkhar. This research has been done by descriptive-analytical method. In this 

regard, the consequences of the role of saffron in 355 sample households (including 

76 reverse migrant households) in 26 villages of this rural district were studied. For 

this purpose, first, in addition to documentary studies and initial field visits, a wide 

range of indicators were determined in accordance with the conditions of the studied 

villages. Then, data collection was done based on selected indicators and using village 

and household questionnaires. Statistical and spatial analysis and Expert choice, 

TOPSIS, SPSS and ArcGIS software were used for data analysis. Findings indicate 

that increasing the area under saffron cultivation and thus increasing its production, 

with a 99% confidence level helps the rate of return of migrants in the study area. 

Other findings of the study confirm that among the factors influencing the reverse 

migration of households, the economic factor (creating extra income of saffron with 

priority index of 0.971, stability of saffron income with priority index of 0.902, ability 

to save with priority index of 879 / 0), has a greater role in the return of households to 

the countryside and the return of immigrants has been able to create opportunities 

such as increasing employment levels, income stability through saffron cultivation 

and improving living standards for exemplary households. 

Keywords: Saffron, Income Generation, Agriculture, Return of Immigrants, Villages 

of Rashtkhar District 
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 مقدمه و بیان مسئله

امروزه بخش اشاورز  ازنظر تأم ن ن ازها  غذایی مرد ، تأم ن مواد اول ه صنای ، اشتغال افتراد  

ِدیهتتر، بختتش  لبتتارت بتته .ر14-10: 2003، 1بتتاگکی و همهتتارانو ایجتتاد درآمتتد اهم تتت دارد ا

هتا    اشاورز  دارا  نقش اساسی در ض ات اقتصاد  جوام  سرتاسر جهتان متناستب بتا اقکت م    

 هتا  مربتوب بته    گتذار  ر. درواق  از م ان سرمایه41: 1393سک مان و همهاران،  خود است افال

گذار  در بختش اشتاورز  از اهم تت و جایهتاه خاصتی       ها  مختک  اقتصاد ، سرمایهبخش

تواند موجب درآمد ب شتتر، افت ایش امن تت    گذار  در این بخش می برخوردار است. زیرا سرمایه

م تان،   درایتن ر. 335: 1399پتور و همهتاران،   اخسترو   غذایی و رشد تول دات اشاورز  شتود 

روستتتاها، همتتواره در  تتول تتتاریخ متصمتت  خستتارات زیتتاد  از مختتا رات  ب عتتی ازجمکتته  

دل ت  وابستته بتودن اقتصتاد      ر، اه بته 145: 1398و شواتی آمقانی،  اند اسوار سالی شده خشک

ها  اقتصتاد   روستایی به بخش اشاورز  هرگونه تهدید  لک ه این بخش به ضع   شدن پایه

: 1398شود ایهانهی دستهرد  و همهتاران،   روستاها و درنهایت راود اقتصاد  اشور منجر می

هتا  اخ تر و اتاهش منتاب  آ ،     درپی در ستال ها  پی سالی رو، با توجه به خشک ر. ازاین1142

پ امدها  منفی ازجمکه: روند ن ولی ااهش درآمد در بخش اشاورز  برا  خانوارها  روستایی 

ر و همچن ن مهاجرت از روستا به شهر را به ارمغان آورده استت  183: 1397زاده و ای د ،الکو 

 ر. 112: 1399گوهر ،  و شهفتهامشفح 

اخ ر تفاوت ساح زندگی در شهر و روستا، یافتن شغ  و درآمد ب شتر و استفاده  ها در دهه

از امهانات آموزشی و بهداشتی و تفریصی ب شتر، انه  ۀ لمتدۀ مهتاجرت از روستتا و شتهرها      

ر؛ امتا  84: 1392النهترود  و همهتاران،    اوچک به پایتختت و مراات  شتهرها  بت رت استت     

دل   برخوردار  از دستاوردها  نو و برخوردار  از تسه الت  باگذشت زمان روستاها  ایران به

انتد   ا  از تاریخ تصول اجتمالی، اقتصاد ، االبد  و ف  یهتی ختود قرارگرفتته   ارتبا ی، در دوره

اه این تصول در بخش اشاورز  بخصتو  درزم نتم    ا  گونه ر. به243: 1388اازا ا و همهاران، 

: 1398ن تا و همهتاران،   چشمه ر  پ دا ارده استت اضست نی  زایی و اارآفرینی هم نمود  اشتغال

بنتا   ترین مصصول اشاورز  و دارویی جهتان،  لنوان گران در این راستا، مصصول زلفران بهر. 52

به د یکی همچون سازگار  با بارندگی ام، مصدودیت مناب  آبی و درآمدزایی بتا   آن نستبت   
                                                           
1 Bagli and et al 
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ضتال   مصصتول بتا ه ینتم انتدک و درلت نِ      به ستایر مصصتو ت اشتاورز ، قابک تت نههتدار      

ر. 3: 1388ابراه می، توجه است ا  ور چشمه ر  قاب ِ ، بهمدت و اوتاه بودن دورۀ اشت  و نی

قتدرت آن  این مصصول بر بودن، با ویژگی ام سرمایه با با  رفتن ق مت این مصصول و تول د آن

اند. در اشت زلفران تعداد اتارگران   را داشت اه با سرمایم امتر، تعداد شغ  ب شتر  را ایجاد

ا  اف ایش یافته و این امر توانست به ااهش ب هتار  منجتر    مالضظه  ور قاب ِ اار گرفته شده به به

ر. بر این اساس اشت این مصصتول در وضتع ت اجتمتالی،    211: 1395شود ااصغر  و ای د ، 

 ر.2006، 1است اانون موسا  داشته العاده اقتصاد  و فرهنهی زلفران ااران تأث ر فوق

هتا   وجود فشارها  اقتصاد  در شهر و لد  افا  درآمتد بترا  تتأم ن ه ینته     م ان، دراین

زندگی برا  خانوارها  روستایی مهاجر اه از امهانات  ز  اداشتن خانه، ماش ن، درآمد پایتدار  

اشتغال داشتند اخمتر  اندازر برخوردار نبودند و در بخش غ ررسمی اقتصاد شهر   و توانایی پس

ها  اخ تر فتراهم ستاخته استت     ر، زم نه را برا  بازگشت مهاجرین در سال65: 1399و س د ، 

ویژه شترایط   ر. در دهستان رشتخوار ن  ، شرایط مسالد ضاام به68: 1390النهرود  و همهاران،

هتا  مناستب   العاده از زلفران و دسترسی داشتن به زمت ن  اقتصاد  مناسب مانند درآمدزایی فوق

برا  اشت به وقوع این پدیده منجر شده است، به این معنی اه برخوردار  از تمهتن متالی در   

روستا و داشتن وجهه خو  اجتمالی در روستا و همچن ن شرایط اقک می مناسب بترا  توستعم   

اشت زلفران اه در این دهستان تما  لناصر اقک می برا  اشتت در وضتع ت مستالد  استت     

ترین لوام  بازگشت خانوارهایی روستتا  از شتهر بته     از مهمر، 80: 1393و همهاران، ااام ابی 

 روستا بوده است.

هرضال، با توجه به سازگار  مصصول زلفران با شرایط اقک می منتا ح گرمست ر، ستاصی     به 

ههتتار   57000ههتتار آن در دو استتان خراستان رضتو  و جنتوبی ا      70000وس   اه بت ش از  

ههتار خراسان جنوبیر است، تصت پوشش زلفران قترار دارد اجهتاد   13000و خراسان رضو  

تترین تول داننتدۀ زلفتران     اه با این م  ان، اشور متا بت رت  ر، 1391اشاورز  خراسان رضو ،

در استتان   شهرستان رشتخوارم ان،  ر. دراین46: 1382اابرزاده، ادرصد است  95جهان با ب ش از 

ها  ماتر  در تول تد    ا  ساح زیر اشت زلفران، از شهرستان درصد از 7/9خراسان رضو  با 

ِتتوجهی از تول تد    شود و سهم قاب  شهرستان واق  در این استان مصسو  می 28زلفران در م ان 

                                                           
1 Anonymous 
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هتد  ایتن  تصق تح     . ر1395زلفران در این استان را دارد اجهاد اشاورز  شهرستان رشتخوار، 

و  عهتوس روستتای ان در ستاح روستتاها استت     مهتاجرت م  زلفران در پ امدها  اشت بررسی

به این سؤال اساسی است اه اشت زلفران در روستتاها    پاسخدرواق ، تصق ح ضاضر به دنبال 

  داشته است؟روستای ان  دهستان رشتخوار چه اثراتی در مهاجرت معهوس

 چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

لنوان یهی از مصورها  اساسی رشد و توسعه، نقتش مهمتی در توستعم اقتصتاد       اشاورز  به

یهی از سه بخش لمدۀ اقتصتاد  اشتور   ر و 52: 1393نظا  روستایی دارد ااشرفی و همهاران، 

ر. بتر  269: 1399زاده و فهتوهی،   شود امصسندر انار دو بخش صنعت و خدمات مصسو  می

ا  از فرایند توسعم روستایی نوبم خود بخش لمده و توسعم آن بهاین اساس گسترش اشاورز  

م ان، از ب ن مصصتو ت   دراین ر.267: 1386آباد ، ام نی فسخود ،  را به لهده دارد انور  زمان

هتا   ترین مصصو تی است اته بتا توجته بته ویژگتی     اشاورز  ایران، زلفران ازجمکه ارزشمند

ت روستای ان و  بازگشت مهاجران به روستتا و همچنت ن   خا  خود، امهان جکوگ ر  از مهاجر

   ر.80: 1392گسترش تول د و صادرات آن وجود دارد افو د   رقی، م ینانی، 

لنتوان یتک    ها  اخ ر پتانس   مصصو ت زرالی ازلفران، پسته، زرشک و بادا ر بته در سال

ود مع شتت در جوامت  فق تر    ااتال  ور برا  توسعم روستایی، اف ایش درآمد نقد  خانوار و بهبت 

 تور   زمت ن بته   ویژه در م ان خانوارها  روستایی مهاجر و به ضاش ه رانده شده و اشاورزان بی به

تتوجهی را بترا  خانوارهتا      ا  به رسم ت شناخته شده استت و توانستته اشتتغال قابت ِ     ف اینده

ل اشتتت ایتتن  ورمعمتتو ر، زیتترا بتته318: 1399ستتال و رمضتتانی،  روستتتایی فتتراهم انتتد ااهتتن

ویژه زلفران، بازده اقتصاد  دو تا سته برابتر ب شتتر از بتازده مصصتو ت غتذایی        مصصو ت به

اساسی را به دنبال داشته است. اشت این مصصول با ضداق  ه ینتم ممهتن، ضاشت م امنتی را در     

-ها  بصران اقتصاد  خانوار فتراهم متی  زمان راود بازار مصصو ت غذایی اساسی و سایر دوره

ر. در این 577: 1399تواند به اقتصاد مصکی امک چشمه ر  اند الک  اده و همهاران، ند و میا

العتاده آن توانستته استت نظتر      ، اشتت مصصتول استتراتژیک زلفتران و درآمتدزایی فتوق      راستا

 خانوارها  روستایی مهاجر را برا  بازگشت از شهر به منا ح روستایی از پرقم ب ند.  
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-شتود؛ امتا جستت   بارۀ مهاجرت برگشتی از شهر به روستا مشتاهده متی  تعاری  متفاوتی در

ا  اه بتواند همم ابعاد موضوع بازگشت مهاجران را شام  شتود تتا ضتدود زیتاد      وجو  نظریه

مشه  است. مهاجرت برگشتی فرایند  است اه بر اساس آن، افتراد بعتد از یتک دوره اقامتت     

، 1ف ک تپس و پتاتر  ا گردنتد  یبازمم ن اول ه اخودر مدت در سرزم ن دیهر امقصدر به سرز  و نی

ر. در تعاری  دیهر، این پدیتده ب شتتر واانشتی نستبت بته ایجتاد جتذاب ت در منتا ح         3: 2003

ها  ر. لوام  متعدد  در رشد مهاجرت15: 2001و همهاران،  2اواالیشود اروستایی قکمداد می

 لبارتنداز:برگشتی روستاها تأث رگذار هستند اه به شر  ذی  

درآمد ثابت و دائمتی، امن تت شتغکی، تعتادل شتغکی اترا بتی از لوامت  بختش          اقتصادی: 

اشاورز ، تجارت و صنعتر، امهان اسب یک زندگی آزاد، تقس م توانایی پاسخهویی منتاب  و  

 مصر  برا  مدت  و نی.

ته ته   ضفظ سالمت اه اساس ادامم ض ات جامعه است و ن   دسترستی،  فرهنگی: –اجتماعی

و توزی  آن در ساح جامعه، توسعم آموزش اه لام  هدایت توسعه و ایجاد یک زنتدگی ستالم   

ر. مهتاجرت از  53: 1382یت د ،   ها  فرهنهی اپاپکیاست، رس دن به خودافایی بر اساس ارزش

ها  مربوب به تشه   یا الصتاق بته ختانوار،    ها  متعدد  چون انه  هدیدگاه اجتمالی به انه  ه

ناپذیر شدن شترایط زیستت    ها  مربوب به الضا  خانوار، تصم ر وضع ت زناشویی، انه  هتغ  

 ر.171: 1393در مبدأ، تمای  به زندگی در جا  دیهر امهاجرانی و روستا، 

وهتوا  مناستب،  ب عتت     آلودگی هوا در شهرها، پای ن بتودن تتراام جمع تتی، آ     محیطی:

 نش ن روستاها. دل

ها  ارتبا ی، اف ایش امهانات زیربنایی، ا ف ت نظا  مستهن و   عم راهتوس فیزیکی: -کالبدی

انتداز روستتا اصتادقی،    وسازها، ا ف تت دسترستی بته ختدمات روستتایی، تغ  تر چشتم        ساخت

 ر.  73: 1398نژاد،   و بی

، 4: 1386زایی زلفران بته لمت  آمتده استت اصتبورب کند ،       هایی اه درزم نم اشتغالبررسی
تنها ازنظر ایجاد درآمد، مع شت و  زلفران نه دهدر، نشان می 46: 1389اردوانی، اسمال   پور و 

زایی مناسب برا  خانوارها مه ا ارده است، بکهه توانستته استت زم نته را بترا       همچن ن اشتغال

                                                           
1 Phillips & Potter 

2 Okali,et, al 
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بنتابراین در م تان مصصتو ت     بودند، مه تا ستازد.   بازگشت مهاجرانی اه به شهر مهاجرت ارده

ا  ازنظتر بازگشتت مهتاجران بته روستتا را در بت ن        ، زلفران جایهتاه ویتژه  صادراتی اشاورز

ایران ب ش از ر. با توجه به اینهه 44: 1388مصصو ت صادراتی ایران دارد اموسو  و همهاران، 

اننتده و صتادراننده ایتن    تترین تول تد   درصد تول د جهانی زلفران را در اخت ار دارد، بت رت  95
 ر.40: 1392زاده و همهاران، شود امعصو  یمصصول در جهان مصسو  م

افت وده بتا  و م یتت نستبی      هرضال، خوا  ویژه و با ارزش زلفران بتا توجته بته ارزش    به

درآمتدزایی بتا   آن را    زایی، بازاریابی و ا  آن، ل و  توجه ب شتر به مسائ  اشت، اشتغالمناقه

ر با   زلفران، قتدرت جتذ  ن ترو     سازد. درواق  ارزش اقتصاد  بس اازپ ش آشهار می ب ش
ها  ب هار  اشاورزان، ازجمکه د یکی هستتند   اار در هنها   ااشت، داشت و برداشت در فص 

: 1389اند ااستمال   پتور و اردوانتی،    اه زم نه را برا  بازگشت مهاجران به شهر رفته مه ا می
و گرایش روستای ان برا  تول تد  ها  تول د زلفران  ر. بر این اساس، فقدان موان  و مصدودیت49

شتود اته در ایتن     ب شتر این مصصول استراتژیک به پ امدها  متنولی در ساح روستاها منجر می

 ر.1ِتوجه است اشه  راستا، مهاجرت معهوس و تبعات ناشی از آن قاب 

 
 . پیامدهای اثرات کشت زعفران در مهاجرت معکوس بر روستاها 1شکل 

 (.1400تحقیق، های )مأخذ: یافته
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شود اه تتاانون تصق قتات مختکفتی پ رامتون اثترات      با مرور  بر پ ش نم تصق ح مشخص می

اقتصاد  و اجتمالی زلفران و مهاجرت معهوس در خانوارها  روستایی اشورمان انجتا  شتده   

 شود.      است اه در ادامه به برخی از موارد مرتبط با این تصق ح اشاره می

آن بتر درآمتد   بررستی اقتصتاد  زلفتران و تتأث ر     »صبور ب کند  و ودیعی در پژوهشتی بته   

آبتی، وجتود    پرداختند. نتایج تصق ح نشان داد اه لوامکی ازجمکه: خترده متالهی، اتم   « اشاورزان

ها و دانش بومی بالث شده تا زلفران جایهاه خود را در مناقه ضفظ انتد  ن رو  اار در خانواده

بند  لوام  یتشناسایی و اولو»ا  به ر. امانپور در ماالعه1-11: 1386اصبور ب کند  و ودیعی، 

دهتد اته در مهتاجرت برگشتتی     پرداختند. نتایج نشان می« گ ر  مهاجرت برگشتی مؤثر بر شه 

-60: 1397مناقم موردِنظر متغ رها  سن، جنس و فاصکم سهونت تأث رگتذار هستتند اامتانپور،    

بررسی تتأث ر بازگشتت مهتاجرین بته روستتاها در      »لنهرود  و همهاران،  ی پژوهشی به  .ر37

مهتاجرت موقتت ن ترو  جتوان      نتتایج تصق تح نشتان داد اته     پرداختند.« بود مع شت ساانانبه

اارگرفته برا   ترین راهبرد بهروستایی، پس از اسب مهارت و بازگشت به نواضی روستایی، مهم

 ر.67-83: 1390ادارۀ زندگی بوده است النهرود  و همهاران، 

سرمایم انسانی بازگشت مهاجران و »ا  با لنوان ر، در مقاله1-41: 2009ا1نتایج تصق ح ج الو

 130از  ، بت ش 1980دهتد اته اصتالضات اقتصتاد  دهتم      نشان می« اارآفرینی روستایی در چ ن

م ک ون نفر روستایی را به نواضی شهر  انتقال داد. این مهاجران در موقع ت اقتصاد  چ ن نقش 

و  گتوردون  .داننی روستایی بس ار مؤثر بودهبارز  داشتند و بعد از بازگشت به روستا در اارآفری

بررستی وضتع ت اشتتغال مهتاجران روستتایی و      » ا  بته در مقاله ر،639-707: 1994ا 2همهاران

دهتد اته مهتاجران بازگشتته بته روستتا،       اند. نتایج تصق ح نشتان متی  پرداخته« بازگشت مهاجران

: 2014ا 3استوک دالی و ااتانی ند.اموقع ت شغکی با تر  ازنظر اقتصاد  و اجتمالی اسب ارده

–ویژه مهاجرت شتهر  بررسی الهوها  مهاجرت داخکی ایرلند شمالی به»ا  به ر، در مقاله98-83

دهد اه ستن در  اند. نتایج تصق ح نشان می پرداخته« روستا در ارتباب با مراض  مختک  دورۀ لمر

ب شتر  برا  مهتاجرت دارنتد. دل ت     تصرک افراد از شهر به روستا مؤثر است. افراد جوان تمای  

ها  خانوارها  اشاورز است. وانت  و  ری   روستایی و سنتها  موفح برنامهاین  امر س است
                                                           
1 Jialu 

2 Gordon, et, al  
3 Stockdale,Catney 
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شتغ  در   بر انتختا  بررسی تأث ر مهاجرت بازگشتی »ا  به در مقاله ر،231-247: 2013ا 1یان 

پرداختند. نتایج تصق ح ضاای از آن است اه مهاجرت معهوس اثر مثبتت  « نواضی روستایی چ ن

 ها  اارآفرینی اثتر منفتی دارد.  ها  اارگر  دارد، اما بر فعال تِتوجهی بر دستم د فعال ت و قاب 

نقتتش دولتتت در مهتتاجرت معهتتوس »ا  بتته ر. در مقالتته105192: 2021ا 2زویتتک و همهتتاران

 توراکی، شتها     بته دهنتدۀ آن استت اته     پرداختند. نتایج تصق ح نشان« آفرینان هند و چ ناار

هتا  اارآفرینتان    هتا و تجربته   ها، تصورات بازگشتتی  ِتوجهی ب ن چ ن و هند ازنظر س است قاب 

تأث ر مهاجرت معهتوس بتر صتنای     »ا  ر. در ماالعه41-46: 2021ا 3ت هاد. بازگشتی وجود دارد

درنت جتم مهتاجرت معهتوس، ااثتر     رسی ارده است. نتایج ضاای از آن است اته  را بر« مختک 

ا  بته  ر. در ماالعته 2021ا 4چتاوان و همهتاران   .انتد  رو شتده  صنای  با مشهالت متعتدد  روبته  

 گ تر  بررسی لوام  منجر به مهاجرت معهوس در م ان اارگران مهاجر در  تول ب متار  همته   »

COVID-19 فقدان شغ  یهتی از لوامت    دهد اه پرداختند. نتایج نشان می« در شمال غربی هند

 .ها بوده است ها  بومی آن اصکی رانده شدن اارگران مهاجر از خانه

صتورت زیتر    با توجه به مبانی نظر  و پ ش نم تصق ح، مدل نهایی بترا  تب ت ن و تصک ت  بته    

 دست آمد: به

 
 (1400ای نگارندگان،)مأخذ: مطالعات میدانی و کتابخانه. مدل مفهومی پژوهش، 2شکل

                                                           
1. Wang, Yang  
2 . Zweig et al 

3 . Tekade 

4 . Chavan et al 

)عدم تخصص در مشاغل  های مقصددافعه
 های شهری،مین هزینهشهری، عدم تأ

  های شهری(خستگیدل

درآمدزایی زعفران، )مبداء  هایدافعه
  های روستایی، اشتغال(بستگیدل

مهاجرت 

 معکوس
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 شناسی تحقیقروش
تصک کتی   –منظور بررسی پارامترها  موردِبررستی از روش تصق تح توصت فی    بهِرو،  پژوهش پ ش

ا  و سود جسته و دارا  دو بخش لمده بوده است. بختش اول را ماالعتات استناد ، اتابخانته    

استفاده از امهانات اینترنتی باهد  بررسی موارد  چون ادب ات موضوع، پ ش نم تصق ح، مفتاه م  

آور   منظتور جمت    ها  م تدانی بته   و بخش دو  در قالب پژوهش و غ ره به خود اختصا  داده

منظتور، بتا توجته بته ستؤا ت       ا اللات و تدوین و تهم   پرسشنامه انجا  پذیرفته است. بدین

ر و مهاجرت 1بند  لوام  مهاجرت روستای ان اجدول اقدا  به شاخص ،اساسی و اک د  تصق ح

و نهایتاً ته ته پرسشتنامه    ر2اجدولمورد ماالعه معهوس در ارتباب با اشت زلفران خانوارها  

ها  مورد ماالعه، متناسب با ادب ات نظر  برگشت مهتاجرت   شد.  ز  به ذار است اه شاخص

ن    ها اند و وضع ت آن ها  مرتبط با هر بخش گ ینش شده ا  از شاخص و از ب ن     گسترده

 .  اند موردِسنجش قرار گرفته  یا ا فی یبه دو صورت امّ

جامعم آمار  تصق ح شام  سرپرستان خانوارها  ستاان در روستتاها  دهستتان رشتتخوار     

لنتوان ختانوار نمونته مصاستبه و نهایتتاً       ختانوار بته   355اه با استفاده از فرمتول اتواران    است

گ تر  تصتادفی و متناستب بتا فراوانتی خانوارهتا  ستاان در         خانوارها  نمونه با روش نمونه

توستط مهتاجران    شتده    ت تهمهتا   تعداد پرسشنامهروستاها  مورد ماالعه انتخا  شده است، 

-وده است. در پرسشنامم این تصق ح از     ل هرت برا  ستنجش شتاخص  مورد ب 76بازگشته 

ها  آمار  و فضتایی و  ها ن   از تصک  وتصک   داده برا  تج یه ها  پژوهش استفاده شده است.

 استفاده شده است.       4اس ا  جی ، ارک3اس اس پی ، اس2، تاپس س1ااسپرچویساف ارها   نر 

نفتر از   11شام   سازتصم م  ها از گروه ماالعه، این ها درپرسشنامهمنظور سنجش روایی  به

نخبهان ااسات د دانشهاهر، اارشناسان یتا متدیران توستعم روستتایی و اشتاورز  نظرختواهی و       

متدل   .استت  896/0ها از آلفا  ارونباخ استفاده شتد اته نت جتم آن    سپس برا  پایایی پرسشنامه

 داده شده است. ر نشان4لمک اتی تصق ح در شه  ا

                                                           
1 Expert Choice 
2 TOPSIS 
3 SPSS 
4 ArcGIS 
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 (1400های تحقیق، . مدل عملیاتی تحقیق )مأخذ: یافته3شکل

 عوامل مهاجرت در روستاهای دهستان رشتخوارهای موردِتوجه در بررسی شاخص .1جدول

زاده و ؛ ضس ن1398زاده و همهاران،  ؛ لبداهلل1399؛ پوراقبالی و همهاران، 1392ااشاورز و همهاران،  مأخذ:

 ر1400نهارندگان، ها  ماالعات م دانی  ؛ یافته1396، اصغر  لفمجانی و ای د ، 1398همهاران، 
  

هاشاخص  ابعاد 

درپی، خشک شدن قنوات، نامناسب بودن ا ف ت مناب  آبتی بترا  اشتاورز ،    ها  پی سالی خشک

 لد  دسترسی به زم ن  ز  برا  اشاورز ، امبود مناب  آبی
 محیطی

نامناسب مدارس، نداشتن انه  ه بترا   ۀ فرزندان، ا ف ت آیندا ، نهرانی از اختالفات قومی و قب که

پ شرفت زندگی در مص ط روستایی، لتد  دسترستی بته امهانتات رفتاهی بترا  زنتدگی، ضتع          

 ها  شغکیآموزش مهارت

جتماعیا  

صرفه نبودن اشت زلفران، نبتود ضاشت م امتن بترا       به امبود درآمد، نداشتن امن ت غذایی، مقرون

 شغکیها   اقتصاد خانوار، مصدودیت فرصت
 اقتصادی

 -کالبدی ها  ارتبا ی مناسب، ضع  امهانات زیرساختی در روستا نبود راه

 فضایی

های میدانییاداشت پرشسنامه  اسناد و مدارک مشاهده 

 تولید داده

 تحلیل داده ها

SPSS Expert 

Choice 

TOPSIS ArcGIS 
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 در روستاهای دهستان رشتخوارهای موردِتوجه در بررسی عوامل مهاجرت معکوس . شاخص2جدول

 شاخص ابعاد

 محیطی

ها  شهر آلودگی  وهوا  نامناسب مص ای در شهر، آ  تشدید آلودگی زیست 

ها در روستا دسترسی  
دسترسی به سالیر،  اف ایش توان مقابکه با بالها   ب عی امث  خشک

 خ  ، دسترسی به مناب  آبی اافی، امهان اف ایش تول د اراضی ضاص 

 اقتصادی

 درآمد و ماله ت

انتداز،  العادۀ زلفران، پایدار  درآمد زلفران، توانتایی پتس   ایجاد درآمد فوق

ها در روستا، وابستهی بته درآمتد تول تد زلفتران در     برتر  درآمد بر ه ینه

اردن مناب  درآمد  در روستتا، ماله تت آ  و زمت ن    روستا، توانایی متنوع 

 در روستا

 اشتغال
ی در شهر، ایجاد شغک ت امنها  شغکی در روستا، نداشتن تنوع فرصت

 امهان خوداشتغالی در روستا،  امهان اارآفرینی در روستا

هاتأم ن ه ینه  

الوصول ، توانایی خرید اخانه، ماش ن، باغ  ها  سه دسترسی به وا 

زرالیر در روستا، با  بودن اجاره خانه در شهر، ارزانی ق مت زم ن برا  

ساخت خانه در روستا، توانایی تأم ن ه ینم خوراک و پوشاک در روستا، 

 ها  درمانها  جانبی اآ  و برقر، توانایی ه ینهتوانایی تأم ن ه ینه

 اجتماعی

ها   خستهی دل

 شهر 

نداشتن مهارت در انجا  مشاغ   اضترامی به فرد مهاجر در شهر، بی

شهر ، لد  وجود التماد و ا م نان ب ن همسایهان، ناام د  در بهبود 

 وآمد ااز شهر به روستار شرایط زندگی خانواده در شهر، خستهی از رفت

ها  دلبستهی

 روستایی

هتا  ستبک زنتدگی    واسام ضضور بستهان و خویشان، جاذبه اشش به روستا به

واسام مدرن ته شتدن روستتاها، ازدواج یهتی از زوجت ن در روستتا،       روستایی به

رل تتی،   وجود امهانات رفاهی زندگی مناسب، از ب ن رفتن روابط نالاد نم اربا 

ورسو ، تمای  اشتاورزان بترا  افت ایش ستاح زیتر اشتت در        دلتنهی به آدا 

 در پایان بازنشستهی   آینده، تمای  به پرداختن مشاغ  اشاورز 

 االبد 
داشتن مسهن در روستا، وجود امهانات زیربنایی و رفاهی مناسب در 

 روستا

 –کالبدی 

 فیزیکی
 ف  یهی

هتتتا   آ ت اشتتتاورز ، توستتتعم راه دسترستتتی بتتته ابتتت ار و ماشتتت ن

ونق ر از روستا به شهر، وجود خدمات بهداشتی و درمتانی   ارتبا یاضم 

 خدمات فرهنهی و آموزشی مناسب در روستامناسب در روستا، وجود 

؛ اصغر  لفمجانی و ای د ، 1395؛ افراخته و همهاران، 1390؛ لنهرود  و همهاران، 1396امنافی آذر،  مأخذ:

 ر1400ها  ماالعات م دانی نهارندگان،  ؛ یافته1393؛ پور اهر  و همهاران، 1395؛ اصغر  لفمجانی و ای د ، 1396
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 مطالعهمعرفی محدودۀ مورد 

ها  استان خراسان رضو  ا کومتر مرب  از شهرستان 4360بر  شهرستان رشتخوار با مساضتی بالغ

است. این شهرستان از شمال و غر  به تربت ض دریه، از شرق و جنتو  شترقی بته شهرستتان     

ایتن شهرستتان دارا  دو بختش     .ر2اشته  خوا  و از جنو  به شهرستان گناباد مشر  است 

ها  رشتخوار و آستانه در بخش مرا   و جنه  و شعبه  و چهار دهستان با نا  مرا   و جنه 

روستتا    26مصدودۀ مورد ماالعه ادهستان رشتخوارر دارا  یک شهر و . در بخش جنه  است

درصتد آن   80درصد از جمع ت آن در شتهر و   20نفر جمع ت است، اه  17054دارا  سهنه و 

ول زلفران ازجمکه مصصو تی است اه اشت آن در ایتن  در نقاب روستایی ساان هستند. مصص

اه توانسته است زم نم بازگشت برا  مهاجرین این دهستتان   ا  گونه دهستان بس ار رایج است، به

 ر.1394سازمان جهاد اشاورز  شهرستان رشتخوار، از شهرستان را فراهم سازد ا

 
 شهرستان رشتخوار. نقشۀ موقعیت دهستان رشتخوار در استان و 4شکل 

 ر1400ترس م نهارندگان، مأخذ: ا 
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 های تحقیقیافته
ستال بتوده    6/24ها  تصق ح، م انه ن سنی پاسخهویان د زمان مهاجرت از روستا  بر اساس یافته

سال است. ب شتر افراد مهاجرت اترده، تصصت الت    2/34ها در زمان بازگشت و م انه ن سنی آن

هتار اته زمتان برگشتت بته       از آن 3/82ها مجرد بودند ا و ااثر آن درصدر  4/42ند اا دیپکم داشته

ستال بتوده استت.     3/8ها  اقامت در شتهر  ِدیهر، م انه ن سال بودند. از ر   روستا متأه  شده

خانوار تصق تح   76خانوار از  8خانوار و رشتخوار  15خانوار، تربت ض دریه،  53شهرها  مشهد 

 9/63، در بررستی موردِختانوار مهتاجر بازگشتتم     76ن ن از ا  را در خود جا  داده بودند. همچ

یافتته، در   یشافت ا انتد،  درصد از خانوارها، ساح زیرِ اشت زلفران نسبت به سالی اته بازگشتته  

درصد از خانوارها  مهاجر بازگشته ن   ساح زیرِ اشت زلفران در ایتن مصتدودۀ زمتانی     5/17

ها  مربوب بته خانوارهتا     لات ضاص  از پرسشنامهبند  ا ال ر. جم 5یافته است اشه   ااهش

و بررسی آمار  لوام  مار  مؤید آن است اه  وضع ت مناستب ق متت زلفتران     ماالعه مورد

ا  برا  تول د، دسترستی بته زمت ن اتافی و مرغتو  و       ها  فنی و ضرفه تول د ، اسب مهارت

 ایش ستاح زیترِ اشتت    فقدان مشه  در تأم ن ن ترو  اتار  ز  بترا  اشتت زلفتران، در افت      

 اند.  تأث رگذار بوده ماالعه موردخانوارها  بازگشته 

 

 
 به تفکیک چگونگی تغییر سطح زیرِ کشت زعفران از زمان  مهاجر بازگشته. فراوانی خانوارهای 5شکل

 بازگشت تاکنون

 ر1400ها  تصق ح، یافته مأخذ:ا
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روستتا دارا  جمع تتی    17روستتا  موردِبررستی،    26اه از  ها  تصق ح مؤید آن استیافته

ِدیهتر،   روستا دارا  جمع تی ااهشی است. از ر  8اف ایشی، یک روستا دارا  ثبات جمع تی و 

از ب شترین نرخ رشد برخوردار استت و روستتا  دستتجرد بتا      8/2آباد با نرخ رشد  روستا  فتح

 ر.3است اجدول از امترین نرخ رشد برخوردار -6/12نرخ رشد 
 . وضعیت تغییرات جمعیتی در روستاهای مورد مطالعه3جدول

نام 

 روستا

جمعیت 

1385 
 1395جمعیت

درصد 

رشد 

 جمعیت

نام 

 روستا

جمعیت 

1385 

 جمعیت

1395 

درصد 

رشد 

 جمعیت

 -77/0 76 82 آباد صادق 77/1 1889 1584 آباد مهد 

 -049/0 206 216 آباد اسال  -69/0 541 580 اابرآباد

 00/0 295 296 سرآس ا  83/0 255 235 اندنجرد

 93/0 727 663 فاردق
بازه 

 لاشقان
369 301 14/1 

آ سعادت

 باد
 -55/0 378 400 رو  آباد 40/2 2598 2050

 96/0 235 214 قکندراباد 64/0 724 679 زرغر 

 75/1 336 282 آبن ه -050/0 719 756 آباد ضس ن

 08/2 2135 1737 نوق 23/2 513 411 آباد اریم

 82/2 3562 2698 آباد فتح 81/1 733 612 قادرآباد

 22/2 1086 872 برااوه -64/12 26 102 دستجرد

 52/2 410 320 دری  -05/3 18 34 جعفرآباد

 -040/0 266 277 آباد لشرت 11/1 725 649 آباد لباس

 61/0 350 329 آباد ام ن 24/0 178 174 خود آباد

 1400تصق ح،  ها یافته مأخذ:

ازآنجااه زلفران ازجمکه مصصو تی است اه در تما   ول سال بته نههتدار    ِدیهر،  از ر 

شود، در روستا اشاورزانی هستند اه بته  بردار  مین از ندارد و فقط در دورۀ زمانی خاصی بهره

بتوده و  د یکی مختک  ازجمکه ادامه تصص  ، شغ  و لوامکی دیهر از هم ن قب   در شهر ساان 

 ر.6گردند اشه  فقط در فص  اااشت، داشت، برداشتر به روستا بازمی
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 . وضعیت بازگشت مهاجرین در محدودۀ مورد مطالعه 6شکل 

 1400ها  تصق ح، یافتهمأخذ: 

شده از اشتت زلفتران توانستته استت تغ  تر        دهد اه درآمد اسبها  تصق ح نشان مییافته

اه ایتن خانوارهتا از بازگشتت     ا  گونه در ا ف ت زندگی خانوارها  بازگشته ایجاد اند، به شهر ،

اند اته   اند. در این راستا، سرپرستان خانوارها  مهاجر لنوان اردهخود به روستا الال  رضایت ارده

ایتد  ها امک شایانی در خرید ماش ن، خانه و زمت ن نم  درآمد ضاص  از اشت زلفران توانسته به آن

 ر.4ر در جایهاه نخست ا ف ت زندگی قرار گرفته است اجدول97/3و این مؤلفه ابا م انه ن

 . میزان تأثیر کشت زعفران در کیفیت زندگی خانوارهای بازگشته4جدول

 ها مؤلفه

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی

میانگین
 

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

توانایی 

 انداز پس
4 2/3 7 6/5 34 4/40 17 9/25 14 9/24 84/3 

پایدار  

 درآمد
7 6/5 9 1/13 36 6/42 20 8/28 4 9/9 90/3 

زایی و  اشتغال

 اارآفرینی
10 8/9 14 7/22 29 3/27 15 2/24 8 16 50/3 

توانایی خرید 

اماش ن، 

 خانه، زم نر

4 2/3 8 16 38 5/47 19 4/25 7 9/7 97/3 

23% 

77% 

 بازگشت کنندگان فصلی

 بازگشت کنندگان دائمی
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 . میزان تأثیر کشت زعفران در کیفیت زندگی خانوارهای بازگشته4دولادامه ج

 ها مؤلفه

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی

میانگین
 

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

ایجاد مدارس 

باا ف ت در 

 روستا

9 1/13 12 5/15 30 4/34 15 2/24 10 8/12 65/3 

ماندگار  در 

 روستا
7 6/5 10 8/12 32 7/36 14 7/22 13 2/22 70/3 

داشتن 

مسهنی 

مستصهم و 

 باا ف ت

5 6/5 9 1/13 33 6/38 16 5/25 13 2/17 76/3 

وجود 

امهانات 

زیربنایی و 

رفاهی در 

 روستا

11 1/14 14 7/22 25 6/29 14 7/22 12 9/10 57/3 

 1400تصق ح، ها  یافته مأخذ: 

ها  مالی خود را بته روستتا بازگردانتده و    ِدیهر، مهاجران بازگشته، قسمتی از سرمایه از ر 

اند؛ ولتی خانوارهتایی از مهتاجران بازگشتته     گذار  ارده ها  مختک  اقتصاد  سرمایهدر بخش

د اته  آیت شتمار متی   هنوز در شهر دارا  مسهن بوده، اه این ازنظر مالی خود سرمایم هنهفتی بته 

ِآن، مهاجران  رغم اند. بهمتأسفانه روستای ان رغبتی برا  آوردن سرمایم مذاور به روستا نشان نداده

غ راشتتاورز  در زادگتتاه ختتود  هتتا  اشتتاورز  و انتتداز ختتود را در بختتش بخشتتی از پتتس

گذار  بازگشتهان م ان بخش اشاورز  ب شترین سرمایه ر. دراین5اند اجدولگذار  ارده سرمایه

انتداز   به خود جذ  ارده است. به زیرِ اشت بردن اراضی زرالی برا  اشتت زلفتران، راه   را

گتذار  در  گاودار  و پرواربند  دا  در روستا توسط مهاجران بازگشته ازجمکته متوارد سترمایه   

هتا  بازگشتتهان   یهر، بخش صنعت و خدمات قسمتی از سرمایه بخش اشاورز  است. ازسو ِ
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ستاز ، جوشتهار ، ایجتاد قصتابی،      هتا  در  و پنجتره    ایجاد اارگتاه را جذ  ارده اه شام

   ر.7آرایشهر ، خ ا ی، تعم رگاه ماش ن و موتور بوده است اشه 

 های مختلف در محدودۀ مورد مطالعهگذاری مهاجران بازگشته در بخش: سرمایه5جدول

 

 
 محدودۀ مورد مطالعههای مهاجران بازگشته در گذاری. پراکندگی فضایی سرمایه7شکل 

 ر1400نهارندگان، ترسیم:ا
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، مقایستم  مهاجرت خانوارها  متورد ماالعته  ها  مؤثر در  منظور تع  ن اهم ت نسبی لام  به

ساز ااستات د دانشتهاه   ها  تصم مها  مختک ، بر اساس نظرات اارشناسی گروهزوجی شاخص

دهتد  اشاورز  یا روستاییر انجا  شد. نتایج این بررسی نشان میو اارشناسان یا مدیران توسعم 

، 85/0و لد  دسترسی به اراضی مناسب با ضتریب   91/0سالی با ضریب    خشکها شاخصاه 

هتا    و نبتود راه  018/0ضتریب   بتا ا  اختالفات قتومی و قب کته   و دارا  ب شترین درجه اهم ت

  ر.8دهند اشه  اهم ت را به خود اختصا  می، امترین درجه 022/0ارتبا ی مناسب با ضریب 

 

 
تعیین مهاجرت خانوارها در محدودۀ  های مطرح درهای حاصل از مقایسۀ زوجی شاخص. وزن 8شکل

 مورد مطالعه

 1400ها  تصق ح، یافته مأخذ:

خانوار نمونته   76ها  مرتبط با مهاجرت خانوارها در  ِدیهر، بررسی وضع ت شاخص از ر 

، مصتدودیت  89/3ن بتا م تانه ن   است اته امبتود درآمتد ضاصت  از تول تد زلفترا       ن   مؤید آن

ترت ب دارا  با ترین م انه ن در ساح خانوارهتا  متورد    به 82/3با م انه ن ها  شغکی  فرصت

 ر.6ماالعه هستند اجدول 
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 طالعههای موردِبررسی در مهاجرت خانوارهای مورد م. وضعیت شاخص6جدول

 هاشاخص

 فراوانی
 ن
نه
م ا

س 
یان
وار

 

 خ کی زیاد زیاد متوسط خ کی ام ام

نی
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

-ها  پی سالی خشک

 151/1 59/3 1/17 13 1/46 35 4/22 17 9/7 6 6/6 5 درپی

 695/1 11/3 1/17 13 7/23 18 3/26 20 4/18 14 5/14 11 خشک شدن قنوات
نامناسب بودن ا ف ت 

مناب  آبی برا  
 اشاورز 

6 9/7 13 1/17 25 9/32 28 8/36 4 3/5 14/3 059/1 

لد  دسترسی به 
زم ن  ز  برا  

 اشاورز 
6 9/7 10 2/13 25 9/32 20 3/26 15 7/19 37/3 382/1 

 449/1 93/2 9/7 6 3/30 23 7/23 18 7/23 18 5/14 11 امبود مناب  آبی
اختالفات قومی و 

 024/1 67/1 9/3 3 6/2 2 9/7 6 6/27 21 9/57 44 ا قب که

نهرانی از آیندۀ 
 020/1 58/3 1/17 13 5/39 30 9/32 25 3/5 4 3/5 4 فرزندان

ا ف ت نامناسب 
 828/0 84/2 3/5 4 9/7 6 2/63 48 2/13 10 5/10 5 مدارس

نداشتن انه  ه برا  
 پ شرفت زندگی در
 مص ط روستایی

2 6/2 4 3/5 18 7/23 36 4/47 16 1/21 79/3 862/0 

لد  دسترسی به 
امهانات رفاهی برا  

 زندگی
5 6/6 5 6/6 14 4/18 32 1/42 20 3/26 75/3 257/1 

امبود درآمد ضاص  
 389/0 89/3 2/13 10 5/64 49 1/21 16 3/1 1 0 0 از تول د زلفران

 890/0 62/3 9/16 22 2/39 51 2/36 47 8/3 5 8/3 5 امن ت غذایی

صرفه نبودن  به مقرون
 485/0 05/3 2/6 8 4/6 6 5/81 106 8/3 5 8/3 5 اشت زلفران

نبود ضاش م امن برا  
 768/0 77/3 5/11 15 9/66 87 1/13 17 8/3 5 4/6 6 اقتصاد خانوار

ضع  آموزش 
 692/0 62/3 6/6 5 5/60 46 25 19 9/3 3 9/3 3 ها  شغکیمهارت

-مصدودیت فرصت

 689/0 82/3 2/19 25 50 65 2/26 64 1/3 4 5/1 2 ها  شغکی

ها  ارتبا ی  نبود راه
 748/1 66/2 3/5 4 3/30 23 4/18 14 1/17 13 9/28 22 مناسب

ضع  امهانات 
 734/1 80/2 9/3 3 8/40 31 8/11 9 4/18 14 25 19 زیرساختی در روستا

 1400ها  تصق ح، یافته مأخذ:
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 ها  مختک  بر اساس روش تاپست س مترتبط بتا ستاح     بند  شاخص نتایج ضاص  از رتبه 

دهتد اته    در روستاها  مورد ماالعه در ابعاد مص اتی و اقتصتاد  نشتان متی     مهاجرت معهوس

 879/0و شتاخص درآمتد بتا اولویتت      938/0ها در روستتاها بتا اولویتت    دسترسی  ها شاخص

ف  یهتی   –انتد. همچنت ن در بدعتد االبتد      ترت ب ب شتترین رتبته را بته ختود اختصتا  داده      به

ترت تب امتترین    بته  479/0ها  ف  یهی بتا اولویتت   و مؤلفه 420/0ها  االبد  با اولویت  مؤلفه

 رتبه را به خود اختصا  دادند.

  TOPSISهای مورد مطالعه )مهاجرت معکوس( بر اساس تکنیک بندی شاخص . رتبه7جدول

 ها مؤلفه ابعاد
ال  هفاصله اید

 مثبت

ال  فاصله ایده

 منفی

شاخص 

 اولویت
 رتبه

 محیطی
 502/0 950/0 794/0 ها  شهر آلودگی

2 
 938/0 1598/0 358/0 ها در روستادسترسی

 اقتصادی

 879/0 1347/0 412/0 درآمد

 812/0 1169/0 492/0 اشتغال 1

 617/0 1095/0 628/0 تأم ن ه ینه

 اجتماعی

ها  خستهیدل

 شهر 
746/0 1023/0 588/0 

3 
ها  بستهیدل

 روستایی
564/0 1101/0 729/0 

 -کالبدی 

 فیزیکی

 420/0 720/0 870/0 االبد 
4 

 479/0 871/0 819/0 ف  یهی

 1400ها  تصق حمأخذ: یافته

نشتان  وضتع ت خانوارهتا  مهتاجر معهتوس     ها  مرتبط با وضع ت مؤلفه همچن ن بررسی

  96/3و مؤلفته درآمتد بتا م تانه ن      01/4ها در روستتاها بتا م تانه ن    دهد اه مؤلفه دسترسی می

هتا  االبتد  بتا م تانه ن     اند و مؤلفهترت ب، ب شترین نقش را در بازگشت مهاجرین ایفا ارده به

تترین نقتش را در بازگشتت خانوارهتا  مهتاجر      ترت تب اتم   به 46/3و ف  یهی با م انه ن  34/3

 ر.8اند اجدول  داشته
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 مطالعه خانوارهای موردمهاجرت معکوس در ِتوجه در  های قابل . وضعیت مؤلفه9جدول

 ها مؤلفه

م انه ن زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی
س 

واریان
 

فراوانی
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
 

های آلودگی

 شهری
12 2/21 14 8/25 30 7/28 11 2/10 9 1/14 55/3 057/1 

ها دسترسی

 در روستا
9 9/8 11 2/10 25 5/34 19 4/28 12 18 01/4 489/0 

 690/0 96/3 7/19 11 8/25 14 2/39 38 9/9 8 4/5 5 درآمد

 728/0 92/3 3/22 13 2/21 12 8/38 34 10 10 6/7 7 اشتغال

 012/1 68/3 9/8 9 3/26 13 5/30 32 8/25 14 5/8 8 تأمین هزینه

-خستگیدل

 های شهری
9 9/8 10 5/14 35 9/36 12 2/21 11 5/18 75/3 905/0 

-بستگیدل

های 

 روستایی

8 5/8 14 1/20 36 2/33 15 5/24 3 7/13 81/3 878/0 

 148/1 34/3 9/10 4 6/15 17 7/21 20 5/25 22 3/26 13 کالبدی

 106/1 46/3 9/9 8 8/25 14 9/26 22 2/16 20 2/21 12 فیزیکی

 1400ها  تصق ح، یافته مأخذ:

در خانوارها   مهاجرت معهوس ها  مرتبط با بر اساس درجه اهم ت شاخصِدیهر،  ازسو 

بازگشتت   مصاسبه و نهایتاً م انه ن ساحخانوار مورد ماالعه  76بازگشت در  مورد ماالعه، ساح

 ستاح بر اساس نتتایج ضاصت ،   در هر یک از روستاها  دهستان رشتخوار تع  ن شد. مهاجرین 

روستتا ن ت     9روستا  مورد ماالعه، نسبتاً قو  یا قو ، در  26 ازروستا  6بازگشت مهاجرین در 

 ر.10ضع   و سایر روستاها ن   در ساح متوسط مهاجرپذیر  هستند اشه 

وستاها  مورد ماالعه به تفه تک ستاح مهتاجرت معهتوس در     بررسی چهونهی پراانش ر

ارتباب با اشت زلفران مؤیتد آن استت اته روستتاها  بتا ستاح بازگشتت مناستب لمتدتاً در          

ها  شمالی یا جنوبی این دهستان واق  هستند. بررسی وضع ت لوامت  متؤثر بتر ستاح      قسمت
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آبتاد، برااتوه و    وستتا  فتتح  دهتد اته ر  بازگشت مهاجرین در روستاها  مورد ماالعه نشان متی 

ها  مرغو ، ماله ت آ  و زم ن در روستتا، وابستتهی بته    دل   دسترسی به زم ن آباد به سعادت

بازگشتت   درآمد تول د زلفتران در روستتا، داشتتن مستهن در روستتا و ..... از بتا ترین ستاح       

دل    ن رشتخوار بهمهاجرین و روستاها  رو  آباد، قکندراباد، سرآس ا  در مصدودۀ غربی دهستا

هتا  لم تح و   ها  نامرغو  یا خشک شدن مناب  آبی قنات، چشتمه و چتاه  شرایط وجود زم ن

 ترین ساح بازگشتی در ب ن روستاها  مورد ماالعه برخوردار هستند. لم ح، از پای ن ن مه

 
 پراکنش روستاها به تفکیک وضعیت مهاجرت معکوس در محدودۀ مورد مطالعه. 10شکل

 ر1400نهارندگان،  ترسیم:ا

م ت ان مهتاجرت   »و « ستاح پ امتدها  اشتت زلفتران    »همچن ن برا  بررسی ارتبتاب بت ن   

استت. تردیتد     شده  استفادهها  آمار   از تصک  « معهوس خانوارها در روستاها  مورد ماالعه

، از تفادهاست  متورد هتا    ها و توزی  نرمال داده ا ، همهونی واریانس ن ست اه وجود متغ ر فاصکه

است. در این تصق ح با توجه بته وجتود شترایط     ها  پارامتریک شرایط  ز  در استفاده از آزمون

منظور بررسی ارتباب ب ن پ امتدها  اشتت زلفتران و     پارامتریک، به   ز  برا  استفاده از آزمون

بستتهی  هم از آزمتون م  ان مهاجرت معهوس در خانوارها  نمونه در روستاها  مورد ماالعته،  

نتایج تصق ح مؤید آن است اه بت ن ایتن دو متغ تر راباتم معنتادار        .است شده  استفادهپ رسون 

 582/0 وجود دارد. ضریب همبستهی ب ن پ امدها  اشت زلفران و م ت ان مهتاجرت معهتوس   
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تتوان گفتت اته بت ن ایتن دو       درصد می 99اه با توجه به مقادیر ضاص ، با ساح ا م نان  است

ر. بتر ایتن استاس،    12متغ ر، ارتباب مستق م و معنادار با همبستهی متوسط برقرار است اجتدول  

درصتد به م  ان بازگشت مهتاجرین   99اف ایش ساح پ امدها  اشت زلفران، با ساح ا م نان 

 اند. االعه امک میدر مصدودۀ مورد م

 در بررسی رابطهۀ بین اثرات کشت زعفران و یرسونپ. نتیجۀ آزمون همبستگی 12جدول

 مطالعه میزان مهاجرت معکوس خانوارهای مورد
 موارد مقادیر

 (Correlation Coefficint)ضریب همبستهی  582/0

  (.Sig)ساح معنادار   000/0

 تعداد خانوار مورد ماالعه 76

 1400ها  تصق ح، یافته: مأخذ

 گیری بحث و نتیجه

ا  مهم و در مق اس مکی ضرات خای مهتاجران از ستهونتهاه شتهر     مهاجرت بازگشتی پدیده

سو  سهونتهاه بنا به د یکی بوده و مهان اول ه تولد و زندگی مهاجران شهر است. این پدیتده   به

زندگی در روستا، مهاجرت به شتهر و  امهاجرت بازگشتیر فرایند  است اه سه مرضکه، تولد و 

شتود. در مهتاجرت بازگشتتی،    سهونت در آنجا و سپس، بازگشت مجدد به روستا را شام  متی 

مص  تول د و زندگی مهاجران، روستا بوده و به د ی  مختک  اقتصاد ، اجتمالی و غ ره به شهر 

  ارده و سپس به زادگاه مهاجرت ارده و مدت نسبتاً  و نی از لمر فعال خود را در شهر سپر

ا  اته در روستتا وجتود دارد موجتب     م تان، لوامت  جاذبته    گردند. دراین اروستا  خودر باز می

ها  اشاورز  همچتون  ا  مانند فعال تدیهر، لوام  جاذبه لبارتِ شود. بهبازگشت مهاجرین می

ا  بترا    دهالعتا  اشت برخی از مصصو ت استتراتژیهی ازجمکته زلفتران اته درآمتدزایی فتوق      

زیترا  تواند لامکی مؤثر در بازگشت مهاجرین به روستتاها باشتد.   آورد، میمهاجرین به ارمغان می

ور  با   آ  در مقایسه با سایر مصصو ت اشتاورز ، درآمتدزایی و    بهرهازنظر این مصصول 

ن ستهم   رنفتی، دارا  اهم تی ویژه استت. در ضق قتت ایترا   غزایی با  و توسعم صادرات  اشتغال

با یی از تول تد زلفتران را در جهتان بته ختود اختصتا  داده استت و دهستتان رشتتخوار بتا           



 

 

 

 

 

 277نیا؛ بررسی پیامدهای کشت زعفران در مهاجرت معکوس ...                 ایزدی، اصغری لفمجانی، فاضل

 

 

تِوجته در ستاح خراستان رضتو       ها  موجود برا  تول د زلفران، دارا  موقع ت قابت   پتانس  

بررسی پ امتدها  اشتت زلفتران در مهتاجرت      باهد است. بر این اساس، پژوهش ضاضر اه 

ا  شده است، در نتوع ختود در مقایسته بتا ماالعتات مشتابه در ارتبتاب        انج معهوس روستای ان

توان استتنباب   ها  آمار  تصق ح می است. از نتایج ضاص  از تصک   توجهِ قاب بازگشت مهاجرین 

العتاده از  ریتح تول تد در     پ امدها  اشت زلفران و ایجتاد درآمتدزایی فتوق    اه با اف ایش ارد

روستاها  دهستان رشتخوار، م  ان مهاجرت معهوس در مصدودۀ خانوارها  مهاجر بازگشته در 

هتا  پتژوهش افراختته و    ، نتایج این تصق ح، همسو بتا یافتته  درواق یابد. مورد ماالعه  بهبود می

ر است اه معتقد هستند در بازگشت مهاجرین، لوام  اقتصاد  ب شترین تأث ر را 1395همهاران ا

-ها تصم م به بازگشت میفایده و تصور فواید ب شتر از ه ینه –دارد و مهاجران با ارزیابی ه ینه

شده از اشت زلفران توانسته است تغ  ر   دهد اه درآمد اسبها  تصق ح نشان میگ رند. یافته

اه این خانوارها از بازگشتت   ا  گونه شهر ، در ا ف ت زندگی خانوارها  بازگشته ایجاد اند، به

هتا  پتژوهش   ها  تصق ح همسو با یافتهاند. این بخش از یافتهردهخود به روستا الال  رضایت ا

هایی اه مصصتول استتراتژیک   ها معتقدند وجود فرصت ر است. آن1397زاده و همهاران الکو 

زلفران برا  خانوارها  روستایی به وجود آورده است و با توجه بته آنچته پاستخهویان ارهتار     

ن مصصول توانسته بر ا ف ت زندگی خانوارها  روستایی او توان نت جه گرفت اه ای اند می داشته

 یشتهرف انداز و تأم ن لواز  لواس منت لر تتأث ر چشتمه ر و    توانایی پس هایی همچون شاخص

 باشد. داشته

ها  روستا انظرات الضا  شتورا    بند  نتایج ضاص  از پرسشنامه ، بر اساس جم هرضال به

هتا  ختانوار انظترات سرپرستتان      ر و پرسشتنامه ها آنسف دان ساان در  یشراسالمی روستاها یا 

منظور ارتقا  نقش مصصول زلفران  ر، توجه به موارد بهها آنخانوارها  مورد ماالعه یا همسران 

 در بهبتود م  ان بازگشت خانتوارها  روستایی ضرور  است:

بر آ   تان رشتخوار لالوهبا لنایت به اینهه برخی خانوارها  ساان در روستاها  دهس -

با   زلفران، درآمد سا نم   العادهمناسب، دارا  زم ن مکهی زیاد  هستند و ق مت فوق

ها  این گروه از  اند، برا  جکوگ ر  از خروج سرمایه ها می ِتوجهی را نص ب آن قاب 

ود با تشویح شها در شهرها، پ شنهاد می گذار  آن اار از روستا و سرمایه خانوارها  زلفران

زایی  منظور ایجاد اارآفرینی و اشتغال بهها  ربط، این سرمایه ها  اجرایی ذ  و ضمایت دستهاه
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خانوارها  بدون زم ن و آ  ااه برا  تأم ن   در داخ  روستاها هدایت شود تا از مهاجرت

 انندر، جکوگ ر  شود. روستاها می ناچار اقدا  به مهاجرت ازاین مع شت خود به

ها  گونتاگونی را  اند مهارتا  برا  دولت، توانستهتوجه به اینهه مهاجران بی ه چ ه ینهبا  -

هتا  دولتت در   ها، ضترور  استت ضمایتت    اسب انند و با توجه به انه  ۀ بازگشت در آن

بتر پترداختن بته       ام انجا  گ رد تا مهتاجران لتالوه  ها  بکندمدت و با بهرهچهارچو  وا 

تول د زلفران در مصدودۀ مورد ماالعهر، توانایی تأست س و تتداو     شغ  اشاورز  ااشت و

ۀ خود را داشته باشند و در ااهش فقر و ب هار  نواضی روستایی نقش دید آموزشها  ضرفه

 بس ار مهمی ایفا انند.

تالش برا  متنوع اردن اقتصاد روستایی با استفاده از سرمایم خانوارهایی اه درآمد هنهفتتی   -

ویتژه بتترا    هتا  جدیتد شتغکی بته    آورنتد، ایجتتاد فرصتت  دستت متی   لفتران بته  از تول تد ز 

 شود.، جوانان و زنان روستایی توص ه میالتصص الن فارغ

ضفظ اشتغال در مناقه و ضمایت از زلفران اتاران مناقته بترا  ترغ تب اشتت زلفتران و        -

 ه باشد.ها  مربو ها  سازمانتواند ج ء برنامهپایدار  روستاها  مورد ماالعه می

بازگشتته و   نیاز مهتاجر ِضاضتر، مع شتت خانوارهتا  روستتایی التم       باوجوداینهه درضتال  -

انتد، بتر پایتم درآمتد ضاصت  از      خانوارهایی اه از قب  در روستاها  دهستان سهونت داشته

ویژه مصصول زلفران است، اما ضع  و مشهالتی در ابعتاد   تول د مصصو ت اشاورز  و به

تتوان   تمالی اشت و تول د مصصول زلفران وجود دارد اه ازجمکه میمختک  اقتصاد  و اج

بنتد   ور  در تول د و اشت زلفران و لد  وجود صنای  تبدیکی و بستته به لد  ارتقا  بهره

شود اه متصدیان ا  زلفران اشاره ارد. بنابراین پ شنهاد میمناسب برا  رهایی از فروش فکه

تایی به اهم ت نقتش و جایهتاه ایتن مصصتول در زنتدگی      ری ان توسعم منا ح روسو برنامه

خانوارها  روستایی توجه اافی داشته باشند تتا انه ت ۀ بازگشتت و مانتدگار  جمع تت در      

 روستاها  این دهستان ب ش از گذشته تقویت شود.
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دهستان نمونه مورد : نقش اشت مصصول زلفران در اقتصاد روستایی ار، 1388ابراه می، اضمد ا -

انسانی دانشهاه فردوسی  ارشد، دانشهده ادب ات و لکو  نامه اارشناسی ، پایانرزاوه از شهرستان زاوه

 مشهد.

گ ر  مهاجرت برگشتی امورد بند  لوام  مؤثر بر شه ر، شناسایی و اولویت1397امانپور، سع د ا -
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 .264-241: 37، سال دهم، شماره فصکنامه لکمی پژوهشی رفاه اجتمالی

زایی خانوارها   ر، واااو  نقش زلفران در اشتغال1395اصغر  لفمجانی، صادق؛ ای د ، لکی ا -

: 2، دوره چهار ، شماره ها  زلفران نشریه پژوهشروستایی امورد ماالعه: دهستان رشتخوارر، 

210-228. 

 شت معر، واااو  نقش مصصو ت استراتژیک در 1396اصغر  لفمجانی، صادق، ای د ، لکیا -

نشریه زرالت و فناور  روستایی اماالعه مورد : تول د زلفران در دهستان رشتخوارر،  داریپا
 .293-273: 3، دوره پنجم، شماره زلفران

ر، بررسی توسعم پایدار اشاورز  در 1393زاده، لکی ااشرفی، مرتضی؛ هوشمند، مصمود و ارامت -

فصکنامه : روستاها  شهرستان ااشمرر، منا ح روستایی با تأا د بر ره افت اقتصاد  اماالعه مورد 
 . 68-51: 2، دوره اول، شماره راهبردها  توسعم روستایی

فضایی مهاجرت برگشتی  –ر، اثرات مهانی 1395افراخته، ضسن، منافی آذر، رضا و و ئی، مصمد ا -

 .  89-83: 1، سال پنجم، شماره ری   روستاییها  برنامهمجکه پژوهشدر شهرستان م اندوآ ، 

زرالت ، ارشد نامه اارشناسی پایان، لوام  مؤثر بر صادرات زلفران ایران ر،1382، جواد ااابرزاده -

 دانشهاه زاب .، زم نه

 ، تهران: انتشارات سمت.ها  شهر و پ راموننظریهر، 1382ی د ، مصمدضس ن؛ رجبی، ضس ن اپاپکی -

سالی و تأث ر آن بر  ر، سنجش پ امدها  خشک1399پوراقبالی، م الد؛ شمس، لکی و قبد ، اضمد ا -

وسو ، شماره  ، دوره ب ستفصکنامه روستا و توسعهن ت مهاجرت جوانان روستایی شهرستان همدان، 

3 :51-77 . 

ر، پ امدها  1393اصغر االدین افتخار ، لبدالرضا و سواد  مال دره، لکی پور اهر ، مهد ؛ ران -

اقتصاد  تغ  ر الهو  اشت و نقش آن در توسعه روستایی اماالعه مورد : تغ  ر الهو   –اجتمالی 
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، دوره دوازدهم، مجکه جغراف ا و توسعهاشت برنج به مرابات در دهستان با تجن استان مازندرانر، 

 . 232-217: 35شماره 

ر، لوام  اقتصاد  1398مف د  چالن، مهد  ا زاده، لسهر؛ معمر ، مهد ؛ قربانی، اردوان وضس ن -

ها  لرفی روستایی ضوزه انارچا  و اجتمالی اثرگذار بر مهاجرت روستای ان اماالعه مورد : سامان

 .243-259، صص4، شماره8، دورهمجکه اقتصاد فضا و توسعم روستاییشهر،  مشه ن

بند  ر، شناسایی و اولویت1398ا ضس ن، مقدس فریمانی، شهرا ، جاللوند، م الدن ا، غال ضس نی -

ها  اارآفرینی در بخش اشاورز  امورد ماالعه: شهرستان گکبا  از تواب  استان ارمانر، فرصت

 . 68-53: 1، دوره ششم، شماره  اشاورزنشریه اارآفرینی در بخش 

-هرهبها  مع شتیر، شناسایی استراتژ 1399پور، بهمن؛ غن ان، منصور و بخشی، آزاده اخسرو  -

فصکنامه توسعه مصکی برداران چاه آ  اشاورز  و لوام  مؤثر بر آن در استان خراسان جنوبی، 
 . 359-323: 2، دوره دوازدهم، شماره شهر ر -اروستا

ر، تصک کی بر پراانش فضایی مشاغ  غ ررسمی در شهرها 1399خمر، غالمعکی؛ س د ، زهرا ا -

 . 87-63: 48، دوره س  دهم، شماره مص طفصکنامه آمایش اماالعه مورد : شهر ج رفتر، 

ر، شناسایی راههارها  سازگار  اشاورزان 1398سوار ، مسکم؛ شواتی آمقانی، مصمد ا -

، دوره ری   فضایینشریه برنامهسالی در استان آذربایجان غربی،  مق اس در مقابکه با خشک اوچک

 .  166-141: 4نهم، شماره 

زلفران،  زرالی برا  تصق قاتی گ ارش ر،1390ا ن رضو خراسا استان اشاورز  جهاد سازمان -

 مشهد: سازمان جهاد اشاورز 

ر، بررسی اقتصاد  زلفران و تأث ر آن بر درآمد 1386صبورب کند ، مصمد؛ ودیعی، لک رضا ا -

 .11-1، دانشهاه فردوسی مشهد: ششم ن انفرانس اقتصاد اشاورز  ایراناشاورزان، 

 –ر، تصک   ادرااات جامعم مصکی از بازساخت االبد  1398نژاد، مهرشاد اصادقی، خدیجه؛  و بی -

وهشتم،  ، دوره سیفصکنامه مسهن و مص طها  هاد  در دهستان رشتخوار، فضایی اجرا   ر 

 . 82-67: 167شماره 

ر، ارزیابی تأث ر لوام  اقک می 1393اام ابی، سع د؛ ضب بی نوخندان، مج د و روضی، اضمدرضا ا  -

ها  مورد ماالعه: دهستان( (AHP)مراتبی  زلفران با استفاده از فرایند تصک   سکسکه اشت بر مؤثر

 . 90-75: 1، دوره دو ، شماره نشریه زرالت و فناور  زلفران، )شهرستان رشتخوار
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اقتصاد  در پایدار   –ر، واااو  لوام  اجتمالی 1399سال، مصمدرضا؛ رمضانی، مصمدرضا ا اهن -

، دوره هشتم، ها  زلفراننشریه پژوهشااولوژ  اشت زلفران اماالعه مورد : شهرستان گنابادر، 

 . 332-318: 2شماره 

گ ارشی از وضع ت اشت زلفران در ر، 1392سازمان جهاد اشاورز  شهرستان رشتخوار ا -
 خوار.، رشتخوار: سازمان جهاد اشاورز  شهرستان رشتشهرستان رشتخوار

سالی بر ساختار اقتصاد  ر، تصک   اثرات خشک1397زاد، س د ام رمصمد، ای د ، لکیالکو  -

فصکنامه اقتصاد فضا و توسعم آبادر،  خانوارها  روستایی امورد: دهستان اویر در شهرستان خک  
 . 202-183: 1، سال هفتم، شماره روستایی

ر، تصک   اثرات اشت زلفران بر 1397ای د ، لکیا اابر ودل، لکیزاده، س د مصمد ام ر؛ زندهلکو  -

مجکه ا ف ت زندگی خانوارها  روستایی اماالعه مورد : دهستان رستاق در شهرستان رستاقر، 
 . 95-79: 2، سال هفتم، شماره ری   روستاییها  برنامهپژوهش

بند  راهبردها  اولویت ر، شناسایی1399بهارپور، انجنار ااهلل و گ  لک  اده، ضم د؛ سا رزهی، ضب ب -

نشریه زرالت و ساز  زلفران منا ح روستایی استان خراسان جنوبی، توسعم اارآفرینی و تجار 
 .575-597،صص4، شماره 8، دوره فنّاور 

ر، بررسی لوام  مؤثر 1398زاده، مصمد شری  ازاده، غالمصس ن؛ اژدرپور، لک رضا و شری  لبداهلل -

وسو ، شماره  ، دوره ب ستری  نشریه جغراف ا و برنامهبر مهاجرت در ب ن روستای ان شهرستان زاب ، 

7 :173-195 . 

ر، شناسایی و ارزیابی متغ رها  اقتصاد  1391غفار ، فرهاد؛ ن هومرا ، هاشم و انعانی مقد ، ثنا ا -

، سال چهار ، فصکنامه مدیریت شهر شهر تهران،  عهوس ماالعه مورد : االناثرگذار بر مهاجرت م

 . 69-57: 9شماره 

 -ر، تصک   پایدار  اجتمالی1391فراهانی، ضس ن؛ جوانی، خدیجه ؛ ارمی دههرد ، اسمال   ا -

اقتصاد  تول د زلفران و تأث ر آن بر توسعم روستایی اماالعه مورد : دهستان با  و یت شهرستان 

 . 112-95: 2، سال یهم، شماره فصکنامه اقتصاد فضا و توسعم روستاییتربت ض دریهر، 

ر.  بررسی اشت و توسعم زلفران در 1392 رقی، لک رضا، ضس نی م ینانی، س د مصافی افو د   -

 . 90-79: 1، دوره نهم، شماره بو  فصکنامه لکمی پژوهشی گ اه و زیستوهوایی شهرر ،  شرایط آ 

ر، لوام  اثرگذار بر مهاجرت 1392زاده، لبدالعکی ا اهلل، لهسایی اشاورز، مرض ه، ارمی، ل ت -

، دوره فصکنامه روستا و توسعهسالی: یک ماالعه مورد  در استان فارس،  ناشی از خشکروستایی 

 .  127-113: 1شان دهم، شماره 
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 –ر، بررسی مهاجرت معهوس و تأث ر آن بر توسعم اقتصاد  1393اصغر، روستا، زهرا امهاجرانی، لکی -

ها  تنهابن و رامسر واق  در استان اجتمالی و تغ  رات فرهنهی و س اسی در روستاها  شهرستان

 . 194-167: 13، دوره پنجم، شماره شناختی شهر  نشریه ماالعات جامعه، 1385-1390مازندران در سال 

ما عی لنهرود ، س د ضسن؛ قدیر  معصو  مجتبی؛ رضوانی، مصمدرضا؛ نظر ، لبدالصم د؛  -

ود مع شت ساانان اماالعه مورد : ر، تأث ر بازگشت مهاجران به روستا در بهب1390صصنه، بهمن ا

 .  83-67: 78وسو ، شماره  ، دوره چه ها  جغراف ا  انسانیپژوهشقالر، شهرستان آق

ر، 1392ما عی لنهرود ، ضسن؛ رضوانی، مصمدرضا؛ نوربخش، مرتضی؛ اابرپورسراسهانرود، مصمد ا -

االعه مورد  دهستان سکوک ها  روستایی ام تب  ن راهبرد مناسب بر ماندگار  جمع ت در سهونتهاه

 .  96-83: 142ودهم، شماره  ، دوره سیمجکه مسهن و مص ط روستاشهرستان هشترودر، 

ر. 1396منافی آذر، رضا، لبدالهی، لبداهلل، لک  اده، ت مور، و ئی، مصمد، قاسمی اردهایی، لکیا -

بخش باروق شهرستان ها  روستایی اماالعه مورد :  مهاجرت بازگشتی و پ امدها  آن بر سهونتهاه

 .179-197، صص1، شماره12م اندوآ ر، دوره

ر، برنامه 1392زاده زواره، ابوالفض ؛ ابراه می، ابوالقاسم؛ شمسی، جعفر؛ دهنو ، خک   امعصو  -

 . 68-39: 2، دوره یهم، شماره نشریه زرالت و فناور  زلفرانساز  مصصول زلفران ایران، لمک اتی

  مرزنش ن ها شهرستانر، ماالعه وضع ت مهاجرت در 1399گوهر ، مصمد امشفح، مصمود؛ شهفته -

: 88وهفتم، شماره  ، دوره ب ستفصکنامه لکو  اجتمالییافتهی بر آن،  ایران و اثرات ساح توسعه

109-144 . 

ر، آثار جهانی شدن بر صادرات 1388اهلل؛ ی دانی، سع د؛ رضایی، مصمدرضا ا موسو ، س د نعمت -

، دوره یهم، شماره مجکه تصق قات اقتصاد اشاورز رز  اماالعه مورد : زلفرانر، مصصو ت اشاو

2 :43-60 . 

زدایی اف ایی و اشاورز  ر، بصران آ  در سایم اشاورز 1399، ناصر ازاده، رسول؛ فهوهیمصسن -

فصکنامه توسعه اشور: تشریح ارتباب بصران آ  در بخش اشاورز  و وابستهی به نفت در اشور، 
 . 292-267: 1، دوره یازدهم، شماره شهر ر –ی اروستا مصک

ر، سهم توسعم اشاورز  در توسعم 1386اهلل؛ ام نی فسخود ، لباس ا آباد ، س د هدایت نور  زمان -

وهشتم،  ، دوره سیمجکه لکو  اشاورز روستایی اماالعه مورد : منا ح روستایی استان اصفهانر، 

 . 275-263: 2شماره 
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ر، ارزیابی 1398زادگان، مصمدضس ن و م رقعی دینان، نغمه ادستهرد ، وض د؛ شری یهانهی  -

سالی اماالعه مورد : چهارمصال بخت ار ر،  پذیر  بخش اشاورز  نسبت به خشکفضایی آس ب

 . 1152-1141: 4، دوره س  دهم، شماره نشریه آب ار  و زههشی ایران
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