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بررسی عوامل اقتصادي مؤثر بر مهاجرت روستاييان در ايران
مصطفي بني اسدي* ،3محمدرضا زارع مهرجردي ،3حجت ورمزياري
تاريخ پذيرش13/3 / 2 :
تاريخ دريافت13/10/13 :
چکيده
موضوع مهاجرتهاي روستايي همواره مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي و اقتصاددانان بوده
است .در مطالعهي حاضر نيز ،عوامل اقتصادي مؤثر بر مهاجرت روستايي ايران با استفاده از سيستم
معادالت همزمان براي دورهي  3121-3181مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج بهدست آمده
حاكي از آن است كه بهبود توزيع درآمد ،افزايش مخارج دولتي در عمران روستاها ،كاهش شکاف
دستمزد ميان شهر و روستا و همچنين سرمايهگذاري در بخش كشاورزي منجر به كاهش روند
مهاجرت به شهرها خواهد شد .همچنين افزايش شاخص قيمت محصوالت كشاورزي ،افزايش نرخ
باسوادي ،رشد اقتصادي و افزايش سطح زيركشت از طريق اثرگذاري مثبت بر سرمايهگذاري
كشاورزي ،منجر به كاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهند شد .براساس نتايج پيشنهاد ميشود
كه مخارج عمران و توسعهي روستاها توسط دولت افزايش يابد ،شکاف دستمزد نيروي كار بين شهر
و روستا كاهش يابد و دولت عالوه بر اهداء تسهيالت جهت سرمايهگذاري به كشاورزان ،بايد از
طريق مشوقها موجبات حضور بخش خصوصي جهت سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و نواحي
روستايي را فراهم كند.
طبقهبندی P25,J61,J11:JEL
واژههاي كليدي :مهاجرت ،توسعه روستايي ،سيستم معادالت ،بهبود توزيع درآمد ،مخارج عمراني.

 -3بهترتيب دانشجوي دكتري و استاديار اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
 -3دانشجوي دكتري توسعه كشاورزي دانشگاه تهران.
* نويسندهي مسئول مقالهbaniasadi.m65@gmail.com :
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پيشگفتار
مهاجرت ،در كنار مرگ و مير و باروري يکي از سه مؤلفهي اصلي اثرگذار بر رشد جمعيتهاي
انساني است .عالوه بر آن ،مهاجرت يکي از مهمترين منابع تأمين نيرويانساني الزم براي بازارهاي
كار و توسعهي اقتصاد ملي و محلي است .از اينرو شناخت هرچه بيشتر و جامعتر مهاجرت يك
ضرورت مطلق در تحقيقات علمي يا برنامهريزيهاي كاربردي ميباشد .براي مهاجرت تعريف
يگانهاي در دست نيست ،زيرا راه يکساني براي اندازهگيري وجود ندارد و هنوز هم تعريفي از
مهاجرت كه فارغ از فرآيند اندازهگيري باشد ،در توافق عمومي قرار نگرفته است .ولي بهطوركلي
مفهوم مهاجرت ،دربرگيرندهي چهاربعد ويژهي تغيير در مکان ،اقامتگاه ،زمان و فعاليت است(اوبري،
 .)3113مهاجرت بهعنوان مهمترين صورت تحرك مکاني جمعيت در يك قلمرو جغرافيايي ،حركت
يك فرد يا گروهي از افراد در امتداد مرزهاي يك واحد سکونتگاهي به واحدي ديگر براي اقامت
دائم يا موقت در مکاني غير از زادگاه فرد است(ختاري .) 11 ،مهاجرت از روستاها به شهرها
بهعنوان جزء الينفك فرآيند توسعهي اقتصادي مطرح ميباشد .بهگونهاي كه برخي اقتصاددانان،
توسعهي اقتصادي را معادل انتقال نيروي كار از بخش كشاورزي به صنعت تعريف مينمايند
(لوئيس3121 ،؛ في و رانيس .)3113 ،تودارو از اولين نظريهپردازان اقتصادي است كه در مدل
توسعهاي خود روند انتقال نيروي كار از روستا به شهر و بهطور ضمني علل مهاجرت روستايي را
بيان ميدارد .وي معتقد است كه در جريان توسعهي اقتصادي ،همگام با رشد بخش صنعت ،ايجاد
اشتغال در بخش جديد سرعت مييابد .بهدليل وجود بهرهوري باالتر نيرويكار در بخش صنعت،
دستمزد در شهرها باالتر از روستاهاست و اين انگيزهي مهاجرت را بهوجود ميآورد .فرض اصلي
تودارو اين است كه هر مهاجر بالقوه با هدف بيشينهسازي«درآمد انتظاري» تصميم به مهاجرت
ميگيرد كه درآمد انتظاري خود متأثر از دو عامل اقتصادي«تفاوت واقعي دستمزد شهري و
روستايي» و «احتمال كسب شغل جديد در شهر» ميباشد(تودارو .)3103 ،اما در اين نظريه
زيرساختهاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته نشده است .به اين دليل كه در
چنين جوامعي رشد صنعتي روند كندي داشته و با نرخ مهاجرت برابري نداشته و لذا منجر به
نرخهاي باالي بيکاري و فقر در جوامع شهري شده است(گلداسميت .) 111 ،بنابراين مهاجرت
بيرويه يك بيماري اجتماعي و عامل بسياري از نابسامانيهاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي است.
اندرسون فقر روستاييان را عامل اصلي مهاجرت به شهرها ميداند و معتقد است كه روستاييان براي
فرار از آسيبهاي ناشي از فقر روانه شهرها ميشوند(اندرسون .) 11 ،بوگ( )3110معتقد است كه
عوامل كشش يا جاذبهها عمدتا فرصتهاي شغلي بهتر ،فرصتهاي مناسب جهت كسب درآمد
بيشتر ،وجود مراكز تفريحي و جذاب فعاليتهاي فرهنگي ،شرايط خوب و قابل قبول محيط كار و
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زندگي چون مسکن ،خدمات آموزشي و باالخره فرصتهاي مطلوب جهت دستيابي به آموزشهاي
تخصصي و حرفهاي چون تحصيل در مراكز آموزشي را شامل ميشود .وي همچنين وجود بيکاري
پنهان ،نظام بزرگ مالکي در روستاها ،عقب ماندگي سيستم بهرهبرداري ،روابط مالك و زارع ،كمبود
امکانات زندگي و خصوصا كمي درآمد روستاييان را در ردهي عوامل دافعهي روستايي ميشمارد .در
زمينهي بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت از روستا به شهر مطالعات فراواني در داخل كشور انجام
شده است .عظيمي( )3183نشان داد كه مهاجرت از روستا به شهر ،ضمن اينکه ناگزير است،
پديدهاي ناميمون نيست و برخالف تصور رايج با توسعه كشاورزي منافات ندارد ،بلکه برعکس به
توسعهي آن كمك ميكند .نادران و فيروزان(  )318به تحليل ساختاري مهاجرتهاي روستايي به
شهرها و اثر آن بر بيکاري شهري و بخش كشاورزي در ايران پرداختند .دانشور كاخکي و
همکاران( )3182در مطالعهاي تأثير افزايش بهرهوري كشاورزي بر مهاجرت روستاييان ايران را در
دورهي  3121-3181بررسي نمودند .نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد كه شکاف درآمدي ميان شهر
و روستا باعث افزايش مهاجرت ميشود .همچنين سرمايهگذاري در بخش كشاورزي از روند
مهاجرت ميكاهد .جالليان و محمدي( )3181در مطالعهاي به بررسي عوامل جغرافيايي موثر در
مهاجرتهاي روستايي شهرستان زنجان پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه شهرستان
زنجان با مهاجرت شديد روستايي -شهري روبرو بوده و مهمترين علتهاي مهاجرت روستايي در
اين شهرستان عبارت از كمبود آب و زمين ،محروميت و ضعف خدماتي ،بيکاري و درآمد اندك بوده
است .غفاري و تركي هرچگاني( )3181در مطالعهاي عوامل مؤثر در مهاجرت جوانان روستايي به
شهر در روستاي صادقآباد در استان چهارمحال بختياري را بررسي نمودند .نتايج حاصل نشان
ميدهد كه رابطهي معنيداري بين ميزان مهاجرت و جستجوي كار(اشتغال) ،دستيابي به امنيت
شغلي ،درآمد و كار بهتر ،دستيابي به امکانات تفريحي -ورزشي ،دستيابي به تسهيالت آموزشي و
كثرت امکانات در شهرها وجود دارد .شمسالديني و گرجيان( )3181عوامل مؤثر در مهاجرت
روستاييان به شهرها را با تأكيد بر شبکهي مهاجرت در دهستان رستم دو بررسي نمودند .نتايج
تحقيق ايشان حاكي از آن است كه عوامل متعدد اقتصادي ،اجتماعي و طبيعي در مهاجرت
روستاييان دهستان مؤثر بوده است كه در اين ميان حدود  81درصد از مهاجرين مورد مطالعه
عوامل اقتصادي از جمله جستجوي شغل و دستيابي به درآمد بيشتر را مهمترين دليل كوچ خود
ذكر كردهاند .رمضانيان( )3181مهمترين عامل موثر بر سالخوردگي جمعيت شاغل در بخش
كشاورزي را مهاجرت دانسته است .از آنجا كه اكثر مهاجران را جوانان جوياي كار تشکيل ميدهند،
در نتيجه نوعي عدم تعادل(از نظر ساختار سني) بين جمعيت شاغل در مناطق شهري(قطب
مشاغل صنعتي و خدماتي) و مناطق روستايي(قطب مشاغل كشاورزي) پديد آمده است .اين عدم
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تعادل بهصورت سالخوردهتر شدن جمعيت كشاورز و جوانتر شدن جمعيت شاغل در بخشهاي
صنعت و خدمات جلوهگر ميشود.
باتوجه به مطالعات فراوان در زمينهي مهاجرت روستايي علل مختلفي و از جمله چهار علت اصلي
اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،جمعيتشناسي و طبيعي-كشاورزي بر اين موضوع مؤثر هستند كه
در اين بين علل اقتصادي بيشترين فراواني را از آن خود كرده كه بيش از  21درصد از علل
مهاجرت روستايي را تبيين ميكنند .در بين عوامل اقتصادي ،كمبود تسهيالت در روستا و بيکاري
از بقيه مهمترند(قاسمي و اردهائي.)3182 ،
مواد و روشها
در اين مطالعه بهمنظور بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت روستايي ،از سيستم معادالت همزمان
استفاده گرديده است .معموال متغيرهاي يك مدل اقتصادي بر اساس نظريههاي اقتصادي وارد مدل
ميشوند .بر همين اساس متغيرهاي فراواني بر مهاجرت روستايي مؤثر هستند ،اما چنين مدلي با
متغيرهاي فراوان ،برآورد سيستمي را با مشکل مواجه خواهد كرد .بنابراين سعي شده تنها
متغيرهاي مهم و تأثير گذار در مدل وارد شوند.
يك مدل اقتصادي براي اينکه معادالت همزمان ناميده شود ،بايد داراي دو شرط اساسي باشد :اوال
تعداد متغيرهاي درونزاي مدل به اندازه معادالت بوده و ثانيا حداقل يکي از معادالت داراي بيش از
يك متغير برونزا باشد(صامتي و كرمي.)3181 ،
با توجه به مطالب گفته شده ،مدل ارائه شده در اين تحقيق بهصورت زير ميباشد:
()3

)inv   0  1Pagri   2 R   3 ( Literacy )   4 (GDP)   5 ( Hec)   6 ( Lpro

( )
)M t   0  1 (Gini)   2 ( Ins)  3 ( Agri)   4 (WRt )  5 ( Inv
كه در روابط فوق Inv ،ميزان سرمايهگذاري در بخش كشاورزي تابعي است از  RAGRIشاخص
قيمت توليدكننده براي محصوالت كشاورزي براساس قيمتهاي سال  R ،3101نرخ بهره بانکي
(متوسط نرخ سود بانکي) Literacy ،نرخ با سوادي در روستاها GDP ،توليد ناخالص داخلي،
 Hecسطح زير كشت كشاورزي و  Lproبهرهوري نيرويكار كشاورزي و همچنين در معادله دوم،
 M tميزان مهاجرت ساالنه از روستا به شهر تابعي از متغيرهاي Gini ،ضريب جيني Ins ،بودجه
عمراني دولت در نواحي روستايي WRt ،نسبت دستمزد شهري به روستايي و  Invميزان
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است .تمامي مقادير پولي با توجه به
قيمتهاي سال  3101تورمزدايي شدهاند.
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محاسبهي مهاجرت از روستا به شهر  : M tبراي محاسبهي ميزان مهاجرت از روستا به شهر با اين
فرض كه نرخ مهاجرت خارجي به كشور صفر است و رشد جمعيت شهري برابر نرخ رشد جمعيت
كل ميباشد ،ميزان مهاجرت از روستاها به شهرها بهصورت تغيير جمعيت كل شهري منهاي
درصدي از جمعيت شهري كه در نتيجهي رشد طبيعي جمعيت افزايش يافته است ،محاسبه شده
است(گلداسميت:) 111 ،
()1
M t  PUt  1  g PUt1
كه در آن  gنرخ رشد طبيعي جمعيت و  PUtجمعيت شهري در سال جاري و  PUt 1جمعيت
شهري در سال قبل ميباشد .با توجه به مدل مهاجرت ،نرخ دستمزد شهري و روستايي در مهاجرت
روستايي مؤثر ميباشند و به ترتيب از روابط ( )1و ( )2بهدست ميآيند(گلداسميت:) 111 ،
Y
W At  At
()1
PAt

YUt
()2
PUt
 WRنسبت دستمزد شهري به روستايي كه شاخصي از شکاف بين دستمزد شهري و روستايي
است كه با استفاده از رابطهي زير محاسبه شده است(گلداسميت:) 111 ،
YUt
PUt
()1
WRt 
YAt
PAt
كه در آن  PAtو  PUtبهترتيب بر تعداد جمعيت فعال روستايي و شهري داللت دارند و  YAtو
WUt 

 YUtبيانگر ارزش افزوده بخش روستايي و شهري ميباشند(براي ارزش افزوده بخش شهري مجموع
ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات در نظر گرفته شده است(گلداسميت.) 111 ،
براي بررسي اثر متغيرها بر مهاجرت ،كشش مهاجرت نسبت به تغييرات ساير متغيرهاي مدل را
ميتوان تخمين زد .بهعنوان نمونه كشش مهاجرت نسبت به ميزان سرمايهگذاري در بخش
كشاورزي از رابطهي زير بهدست ميآيد:
M Inv
()0
eM ,Inv 

Inv M
M
 ،مشتق معادله مهاجرت نسبت به سرمايهگذاري در بخش كشاورزي
كه در رابطهي فوق،
Inv
ميباشد .ساير كششها نيز بهطور مشابه محاسبه ميگردد .كششهاي غير مستقيم شامل كشش
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متغيرهايي است كه از طريق معادله سرمايهگذاري در بخش كشاورزي بر مهاجرت روستايي مؤثر
هستند .بهعنوان مثال كشش غيرمستقيم توليد ناخالص ملي بر مهاجرت روستايي براساس رابطهي
زير محاسبه ميشود:

dInv  GDP
 M
()8
eM ,GDP  


M
 Inv dGDP 
بهمنظور برآورد سيستمي معادالت ،دادههاي تحقيق به لحاظ ايستايي از طريق آمون ديکي -فولر
تعميميافته مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان ميدهد كه همه متغيرها با يك بار تفاضلگيري
پايا ميشوند .با توجه به شرط رتبهاي ،تمامي معادالت بيش از حد مشخص بوده و با بهكارگيري
روش حداقل مربعات سه مرحلهاي( )3SLSقابل برآورد ميباشند.
براي بررسي ايستايي باقيماندهها از آزمون ديکي-فولر تعميميافته استفاده گرديد كه اولين بار
توسط ديکي و فولر( )3101 ،3183معرفي شد .آزمون ديکي -فولر تعميم يافته( )ADFبهصورت
زير ميباشد:
P

()1

Yt    1Yt 1   i Yt i   i
i 1

كه در آن  Ytيك متغير در دورهي  tاست Yt 1 ،وقفه اول متغير  Yt  i ،Yتفاضل مرتبه iام و

  iجزء اخالل با ميانگين صفر و واريانس يك ميباشد .فرض صفر( )ρ=1عدم پايايي است و اگر
فرض صفر رد شود ،سري زماني متغير  Yپايا ميباشد .دادههاي اين مطالعه از طرق منابع اطالعاتي
مختلف از قبيل بانك مركزي ،مركز آمار ايران ،قوانين بودجه سالهاي مختلف كل كشور و معاونت
برنامهريزي رياست جمهوري بهدست آمده است .همچنين برآورد مدل با استفاده از نرمافزار
 Shazamانجام پذيرفت.
نتايج و بحث
دربرآورد يك الگوي سري زماني ،براي جلوگيري از تشکيل رگرسيون كاذب ،اطمينان از ايستايي
متغيرها ضروري است .براساس نتايج آزمون ديکي -فولر تمامي متغيرها غيرايستا و همگن از درجه
يك ميباشند .بنابراين بهمنظور آزمون همگرايي اين متغيرها ،باقيماندههاي دو معادله از نظر
ايستايي بررسي شدهاند كه نتايج آن در جدول 3ارائه شده است.
با توجه نتايج جدول 3و ايستايي باقيماندههاي دو مدل ،تمامي متغيرها همگرا بوده و امکان ايجاد
رگرسيون كاذب بين آنها وجود نخواهد داشت .نتايج برآورد سيستم معادالت در جداول و  1ارائه
شده است .با توجه به جدول  R2 ،محاسبه شده براي معادله اول برابر  1/11ميباشد ،به اين
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مفهوم كه  11درصد تغييرات اين تابع توسط متغيرهاي بهكار گرفته شده توضيح داده ميشود كه
نشان از انتخاب صحيح و مناسب متغيرها است.
در معادله اول تمامي عالمتها مطابق با انتظار بوده است و بهغير از متغير نرخ بهره تمامي متغيرها
معنيدار هستند .ساير متغيرهايي كه براساس تئوريهاي اقتصادي ميتوانند بر سرمايهگذاري مؤثر
باشند نيز در مدل گنجانده شد .اما بهدليل عدم معنيداري يا عالمت نادرست از مدل حذف و در
نهايت معادلهي فوق برآورد گرديد .متغيرهاي شاخص قيمت محصوالت كشاورزي ،نرخ باسوادي
روستايي ،توليد ناخالص داخلي و سطح زيركشت كشاورزي تأثير مثبت و معنيداري بر ميزان
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي داشتهاند .اما متغير بهرهوري نيرويكار تأثير منفي بر
سرمايهگذاري بخش كشاورزي داشته است .همچنين متغير نرخ بهره مطابق با انتظار داراي عالمت
منفي است و اين به معناي كاهش سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در صورت افزايش نرخ بهرهي
بانکي است .البته اين متغير معنيدار نشده است .شايد علت اين عدم معنيداري وجود بازار غير
رقابتي سرمايه و تعيين دستوري نرخ بهره توسط بانك مركزي باشد.
جدول 1نتايج برآورد تابع مهاجرت را نشان ميدهد R2.بهدست آمده از مدل نشان ميدهد كه
متغيرهاي مدل  80درصد از تغييرات متغير وابسته را بهخوبي توضيح ميدهند .همچنين تمامي
متغيرها معنيدار شدهاند و بهجز ارزش افزوده بخش كشاورزي تمامي متغيرهاي مستقل عالمتي
مطابق با انتظار داشتهاند.
با توجه به جدول ،1متغير ضريب جيني تأثير مثبت بر روند مهاجرت داشته و نشان ميدهد
درصورتي كه ضريب جيني افزايش يابد؛ به اين مفهوم كه توزيع درآمد در نواحي روستايي
غيرعادالنهتر شود ،روند مهاجرت افزايش مييابد .بنابراين توزيع عادالنه درآمد و ثروت ميتواند از
روند مهاجرت بيرويه به شهرها بکاهد .متغير مخارج عمراني دولت در روستاها با عالمت منفي
معنيدار شده كه نشان ميدهد با افزايش مخارج دولت در عمران و نوسازي روستاها ،ميزان
مهاجرت از روستا كاسته خواهد شد .انتظار هم براين است كه با كاهش شکافها بين جوامع شهري
و روستايي از روند مهاجرت كاسته شود .متغير ارزش افزوده بخش كشاورزي با عالمت مثبت
معنيدار شده است كه نشان ميدهد كه با رشد بخش كشاورزي ،مهاجرت افزايش مييابد كه البته
اين بر خالف انتظار است .انتظار براين است با افزايش درآمد در بخش كشاورزي حتي مهاجرت
معکوس هم بهوجود بيايد .شايد دليل اين عالمت به دليل ساختارهاي موجود در بخش كشاورزي،
درآمدهاي بسيار پايين كشاورزان ،نگاه غير تجاري به توليد كشاورزي و ديدگاه غيرواقعي از رفاه
موجود در شهرها است كه با اندكي افزايش در درآمد ،مهاجرت به شهرها براي كشاورزان نوعي
افتخار تلقي ميشود .البته علت عالمت مثبت ارزش افزوده ميتواند تأثير غيرمستقيم ساير پديدهها

311

بررسی عوامل اقتصادي مؤثر بر مهاجرت روستاييان در ايران

مثل وجود ساختار جمعيتي جوان در روستاها و عالقهي اين قشر به مهاجرت و كسب مشاغل
صنعتي و خدماتي و كسب درآمد باالتر هم باشد .عالمت ضريب متغير شکاف دستمزد شهر و روستا
نيز با عالمت مثبت معنيدار شده كه نشان ميدهد با افزايش شکاف درآمد ميان شهر و و روستا،
مهاجرت نيز افزايش مييابد .بنابراين افزايش دستمزد روستايي ،يا تعديل دستمزد شهري نسبت به
دستمزد روستايي ميتواند روند مهاجرت به شهرها را كاهش دهد .در نهايت متغير سرمايهگذاري
در بخش كشاورزي با عالمت منفي معنيدار شده است كه نشان ميدهد با افزايش سرمايهگذاري
در بخش كشاورزي از ميزان مهاجرت به شهرها كاسته خواهد شد كه اين اهميت سرمايهگذاري در
بخش كشاورزي را گوشزد ميكند.
كششها ،درصد تغيير در يك متغير به ازاي يك درصد تغيير در متغير ديگر را نشان ميدهد .در
جدول 1كشش سرمايهگذاري در بخش كشاورزي نسبت به متغيرهاي مستقل معادله اول گزارش
شده است.
همانطور كه در جدول 1مشاهده ميشود ،يك درصد افزايش در شاخص قيمت محصوالت
كشاورزي 1/32 ،درصد سرمايهگذاري در بخش كشاورزي را افزايش ميدهد .براساس كشش مربوط
به متغير نرخ بهره بانکي ،افزايش يك درصدي در اين نرخ منجر به كاهش  1/3درصدي
سرمايهگذاري كشاورزي خواهد شد؛ البته همانطور كه ذكر گرديد ضريب اين متغير به لحاظ
آماري معنيدار نشده است .يك درصد افزايش در نرخ باسوادي روستايي منجر به  3/18درصد
افزايش در سرمايهگذاري در بخش كشاورزي ميشود .همچنين رشد يك درصدي توليد ناخالص
ملي منجر به افزايش  / 1درصدي در سرمايهگذاري بخش كشاورزي خواهد شد .افزايش يك
درصد در سطح زيركشت زمينهاي كشاورزي منجر به افزايش  3/ 8درصدي در سرمايهگذاري
بخش كشاورزي خواهد شد و رشد يك درصدي بهرهوري نيرويكار كشاورزي ،سبب كاهش /11
درصدي در سرمايهگذاري كشاورزي خواهد شد .كششهاي مستقيم و غير مستقيم مهاجرت
روستايي نسبت به متغيرهاي ملحوظ در مدل در جدول 2گزارش شده است.
با توجه به جدول  ، 2رشد يك درصدي ضريب جيني ،مهاجرت روستايي را  1/11درصد افزايش
خواهد داد .اين بدان مفهوم است كه توزيع ناعادالنهي درآمد مهاجرت روستايي را افزايش خواهد
داد .مخارج عمراني دولت در روستاها منجر به كاهش مهاجرت خواهد شد ،اما تأثير اين متغير
اندك است .بهطوريكه افزايش يك درصدي مخارج عمراني دولت در روستاها تنها  1/1درصد
مهاجرت را كاهش ميدهد .رشد يك درصدي در ارزش افزوده بخش كشاورزي منجر به افزايش
 3/ 3درصدي در مهاجرت روستايي خواهد شد كه علت آن نيز تشريح شد .شکاف دستمزد
شهري-روستايي انگيزهاي براي مهاجرت به شهر محسوب ميشود .بهطوريكه با توجه به كشش،
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يك درصد افزايش در شاخص اختالف دستمزد شهري-روستايي منجر به افزايش  1/ 2درصدي در
مهاجرت روستايي خواهد شد .رشد يك درصدي در سرمايهگذاري بخش كشاورزي سبب كاهش
 1/32درصدي در مهاجرت روستايي خواهد شد .همچنين متغيرهاي تأثيرگذار بر سرمايهگذاري در
بخش كشاورزي ،بهطور غيرمستقيم بر مهاجرت روستايي نيز مؤثر هستند .يك درصد افزايش در
شاخص قيمتي محصوالت كشاورزي از طريق اثرگذاري بر سرمايهگذاري ،منجر به كاهش 1/1
درصدي در مهاجرت روستايي ميشود .با توجه به كشش غير مستقيم محاسبه شده ،افزايش يك
درصدي در نرخ بهره بانکي منجر به افزايش  1/1درصدي در مهاجرت روستايي خواهد شد.
همچنين افزايش يك درصدي در نرخ با سوادي روستايي از طريق اثر بر سرمايهگذاري منجر به
كاهش  1/13درصدي مهاجرت روستايي ميشود .رشد يك درصدي توليد ناخالص ملي نيز ،روند
مهاجرت روستايي را  1/11درصد كاهش خواهد داد .افزايش يك درصدي سطح زيركشت نيز،
 1/ 1درصد مهاجرت را كاهش ميدهد .اين طبيعي است كه با افزايش سطح زيركشت ،نيرويكار
بيشتري جهت كار كشاورزي نياز باشد و ازاينرو افراد كمتري جهت يافتن شغل به شهرها مهاجرت
ميكنند .همچنين رشد يك درصدي بهرهوري نيرويكار سبب افزايش  1/12درصدي در مهاجرت
روستايي ميشود .شايد علت اين باشد كه با افزايش بهرهوري نيرويكار كشاورزي ،كارفرماي
كشاورزي(مالکان و باغداران) به نيروي كار كمتري جهت دست يافتن به سطح خاصي از توليد نياز
داشته باشند و لذا تعدادي از كشاورزان بيکار شده و جهت يافتن شغل مناسب دست به مهاجرت
ميزنند .از طرفي رشد بهرهوري نيرويكار باعث افزايش دستمزد نيروي كار كشاورزي ميشود و با
افزايش قيمت اين نهاده توليد ،تقاضا براي آن نيز كاهش مييابد و در نتيجه نيرويكار كشاورزي
بيشتري بيکار ميشود .همچنين با ارائه امکانات و تسهيالت مورد نياز براي روستاها بهخصوص با در
نظر گرفتن انتظارات نسل جوان و ايجاد اشتغال در روستاها ميتوان از هجوم بيرويه اين مهاجران
به شهرها جلوگيري كرد.
نتيجه گيري و پيشنهادات
موضوع مهاجرت روستايي همواره مورد توجه اقتصاددانان و جامعه شناسان بوده است .به اين دليل
كه مهاجرت به شهر ،تبعاتي نظير كاهش توليد و گراني محصوالت كشاورزي ،كمبود محصوالت
اساسي نظير گندم و تهديد امنيت غذايي و بيکاري ،نابسمانيهاي فرهنگي و اجتماعي در جوامع
شهري را در پي خواهد داشت .هدف از اين مطالعه بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاييان به
شهرها بوده است .براي اين منظور از روش برآورد سيستمي استفاده شده است .نتايج مطالعه نشان
ميدهد كه بهبود توزيع درآمد ،افزايش مخارج دولتي در عمران روستاها ،كاهش شکاف دستمزد
ميان شهر و روستا و همچنين سرمايهگذاري در بخش كشاورزي منجر به كاهش روند مهاجرت به
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شهرها خواهد شد .از اينرو پيشنهاد ميشود كه براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها،
روند توسعهي روستاها تسريع گردد .با ايجاد صنايع و خدمات مرتبط با كشاورزي در روستاها ضمن
جابهجايي نيرويكار در زيربخشهاي كشاورزي موجبات افزايش درآمد و توزيع عادالنهتر ثروت
فراهم گردد .با افزايش مخارج دولتي در عمران و توسعهي روستايي ،زيرساختهاي الزم جهت رشد
بخش كشاورزي فراهم گردد .دستمزد اندك در بخش كشاورزي ناشي از بهرهوري اندك نيرويكار
بهخصوص در زيربخش زراعت است .بنابراين با ايجاد كسب و كار كشاورزي و جابهجايي نيروي كار،
توليد متوسط بخش كشاورزي و در نهايت دستمزدها در بخش كشاورزي افزايش خواهد يافت كه
اين نيز موجب كاهش روند مهاجرت خواهد شد .با افزايش دستمزد نيرويكار ،مازاد نيرويكار
كشاورزي از طريق سرمايهگذاري در صنايع روستايي و صنايع مرتبط با كشاورزي در روستا ،جذب
اين صنايع شوند تا از مهاجرت به شهرها جلوگيري شود .دولت عالوه بر اهداء تسهيالت جهت
سرمايهگذاري به كشاورزان ،بايد از طريق مشوقها موجبات حضور بخش خصوصي جهت
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و نواحي روستايي را فراهم كند .همچنين جديت دولت در ارتقاي
آموزش و افزايش نرخ باسوادي روستايي ميتواند اثر مثبتي بر سرمايهگذاري كشاورزي داشته باشد.
ماليات بر زمينهاي بال استفاده و همچنين تشويق به زيركشت بردن زمينهاي كشاورزي نيز
ميتواند در كاهش مهاجرت مؤثر باشد.
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تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلد /5شماره/1بهار(1312صص)183-111
پيوستها

جدول -1نتايج آزمون ديکی-فولر تعميميافته براي باقيماندههاي دو معادله برآورد سيستمی
متغير

شرح

آمارهADF

سطح معنيداری

باقيماندههاي معادله سرمايهگذاري در بخش کشاورزي
باقيماندههاي معادله مهاجرت روستايي

با عرض از مبدأ و بدون روند (درسطح)
با عرض از مبدأ و بدون روند (درسطح)

-4/3
-3/4

1/10
1/10

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول -2نتايج معادله سرمايهگذاري در بخش كشاورزي
متغير توضيحي

ضرايب

آماره t-student

-6/6
-6666/0
constant
0/8
8/4
Pagri
-1/4
-44/6
R
0/1
004/01
Literacy
4/6
1/133
GDP
6/1
1/1110
Hec
-3/4
-0060/1
Lpro
LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -425.8
مأخذ :يافتههاي تحقيق

سطح احتمال
1/10
1/0
1/66
1/0
1/10
1/10
1/10
2
R =0.94

جدول -3نتايج برآورد معادله مهاجرت روستايی
متغير توضيحي

ضرايب

آماره t-student

سطح احتمال

constant
Gini
Ins
Agri
WRt

-111/0
010/0
-1/1110
1/13
11/2

- /1
3/8
-1/3
0/1
3/1

1/13
1/3
1/13
1/13
1/3

-1/10

- 0 /1

1 /0

Inv
LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = -425.8
مأخذ :يافتههاي تحقيق

2

R =0.87
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بررسی عوامل اقتصادي مؤثر بر مهاجرت روستاييان در ايران
جدول -4كشش سرمايهگذاري نسبت به متغيرهاي معادله اول
كشش

Pagri

R

Literacy

GDP

Hec

Lpro

1/32

-1/3

3/18

/ 1

3/ 8

- /11

مأخذ :يافتههاي تحقيق

جدول -5كششهاي مستقيم و غير مستقيم مهاجرت روستايی نسبت به متغيرهاي كل مدل
كشش مستقيم
كشش غيرمستقيم

Gini

Ins

Agri

WRt

Inv

Pagri

1/11
-

-1/1

3/ 3
-

1/ 2
-

-1/32
-

-1/1

-

مأخذ :يافتههاي تحقيق

R
1/1

Literacy

GDP

Hec

Lpro

-1/13

-1/11

- 1/ 1

1/12

