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چکیده
هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش عوامل مکانی -فضایی در مهاجرت فصلی نیروی کار روستایی به شهر میباشد .بدین منظور از
عوامل مکانی -فضایی ،سه موئلفه میانگین زمین خانوار روستایی ،فاصله روستا از شهر و ارتفاع روستاها انتخاب شده و میزان
مهاجرت های فصلی از روستاها بر اساس این سه موءلفه محاسبه گردیده است .جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان
خانوارهای روستایی شهرستان سروآباد تشکیل میدهد .از  65روستای شهرستان  13روستا ( 20درصد) به صورت تصادفی برای
نمونه گیری انتخاب و از جمعیت  11700خانواری روستاهای شهرستان ،براساس فرمول منطقی کوکران  323سرپرست خانوار
انتخاب شدند .عالوه بر داده-های پرسش نامه ،میانگین زمین خانوار از آمارنامه کشاورزی استخراج و فاصله از شهر و ارتفاع
روستا و میزان مهاجرت فصلی روستاها نیز با بررسی میدانی بدست آمد .سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه
میزان مهاجرت با عوامل مکانی -فضایی در نظر گرفته شده بررسی شده است .یافتههای توصیفی تحقیق نشان داد که بیشترین
تعداد مهاجران فصلی تا  4ماه در مقصد مهاجرت میمانند( 54درصد) ،فصل انجام مهاجرت برای بیشتر مهاجران فصل بهار
میباشد ( 60درصد) و فصل برگشت نیز فصل بهار (60درصد) و پاییز ( )39/3میباشد .بر اساس آزمون پیرسون ،دو عامل
میانگین زمین و فاصله از شهر ،با مهاجرت فصلی ،دارای همبستگی زیادی بوده و عامل ارتفاع فاقد رابطه است .میتوان نتیجه
گرفت از عوامل مکانی -فضایی دو عامل میزان زمین خانوار و فاصله از شهر در به وجود آمدن مهاجرت فصلی نیروی کار روستایی
در شهرستان سروآباد نقش دارند.
کلمات کلیدی :مهاجرت فصلي ،عوامل مکاني -فضایي ،مهاجرت روستایي -شهري ،اقتصاد روستایي ،سروآباد
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مقدمه
سازمان فضایي سکونتگاههاي انساني در قالب روستا و شهر و ضرورت تامین نیازهاي انساني ،منجر به انواع روابط بیین
این سکونتگاهها از زمان یکجانشیني انسان شده است این روابط شامل جریانهاي طبیعي مردم ،غیذا ،پیول و سیرمایه و
ایدهها و عقاید ميشود ( .)lynch, 2007:22امروزه یکي از چالشهاي اساسي فراروي جامعة روستایي كشورمان خروج
نیروي فعال از روستا و روي آوردن آنها به شهر است ،درحالي كه قوانین محدودسازي جابه جیایيهیا نیید در مقابیل آن
ناتواناند ( .(akbarpour et al, 2004:893دالیل گوناگوني به عنوان عوامل اصلي مهاجرتهاي روستایي -شهري
ذكر شده است و این عوامل شامل عوامل اقتصادي ،طبیعي ،اجتماعي و فرهنگي بوده كه بسته به دیدگاه نظري محققین
و شرایط حاكم بیر نیواحي ملتلیو بیوده اسیت در ایین بیین عوامیل اقتصیادي غالبیا نقیش مهمتیري ای یا كیردهانید
) .)zati & boustani, 2003 , griffin, 2005, Todaro,1988, pacion, 2005مهیاجرت داخلیي را از نظیر
نوع اقامت ميتوان به دو نوع تقسیم كرد .1 :مهاجرت قطعي(دایمي)  .2مهاجرت فصلي( موقت) .1
مهاجرت قطعي( دایمي) :به آن دسته از مهاجرتها گ ته ميشود كه روستاییان به دالیل متعدد ،روستا ،موطن خود را ترک
گ ته و براي همیشه با خانوار خود به شهرها ميروند و در آنجا اسکان ميیابند .مهاجرت فصلي (چرخشي) :به آن دسته از
مهاجرت ها كه كشاورزان در مواقع بیکاري سالیانه به مناطق دیگر به ویژه شهرها رفته و چند ماه از سال را به ارایه
خدمات در آن مناطق ميپردازند و پس از فصل بیکاري كشاورزي به روستاي خود باز ميگردند گ ته مي شود
( .)Chizari,2006:296مهاجران فصلي مثل همه مهاجران دیگر ،خانوار را براي بلشي از سال در جستجوي كار
ترک ميكنند اما دوباره ندد خانوار باز ميگردند به طور خاص آنها نشان دادهاند كه بین فصول فعالیت در مدرعه ،اقدام
به مهاجرت ميكنند ( .)Debraw & Hiragaya,2004:7در مورد مهاجرت فصلي همچنین گ ته شده كه مهاجرت
فصلي با ماندن بلشي از سال در روستا و حركت در بلشي دیگر از سال تعریو ميشود (.)Rogally,2003:623
همچنین در مورد این نوع مهاجرت گ ته شده مهاجرتهاي فصلي یا موقت 2نیروي كار روستایي به شهرها یکي از انواع
مهاجرتهاي داخلي است كه بلصوص در كشورهاي درحال توسعه هرساله تعداد زیادي از روستاییان مبادرت به انجام
آن ميكنند .در بعضي از كشورهاي درحال توسعه تعداد آن دهها میلیون ن ر ذكر شده است ( ,Mendola, 2006:2
 .)Kumar & Ajay,2014واژه مهاجرت فصلي یا چرخشي براي اولین بار در دهه  1960و 1970و عمدتاً در ادبیات
انسانشناسان و جمعیت شناسان در مورد شهرنشیني ،توسعه روستایي و مهاجرت داخلي در كشورهاي در حال توسعه به
كار رفت ( .)Newland,2009:5دو ویژگي مهم این نوع مهاجرت موقت بودن و تکراري بودن آن است .این نوع
مهاجرت از دیرباز در كشورهاي ملتلو رواج داشته است و بیشتر در مناطق كوهستاني دیده ميشود كه فصل سرما
طوالني و كشاورزي ضعیو است علت اصلي مهاجرت فصلي ،كمبود زمین است این موضوع اثبات شده است كه نسبت
زمین به انسان ،فاكتوري عمده در تصمیم كارگران روستایي به مهاجرت به دیگر نواحي است .فاكتور دیگري كه تصمیم
به مهاجرت فصلي را متاثر ميكند نابرابري در رشد اقتصادي است كه به دلیل نابرابري توسعه كشاورزي و صنعتي است
(.)Heberfield,1999:473

عالوه بر كمبود زمین و كسب درآمد بیشتر در نواحي شهري ،به طور خاص اگر نابرابري شهري -روستایي زیاد باشد
مهاجرت فصلي ات اق ميافتد ( .)Debraw & Hiragaya, 2004:7بلشي از محققین نید علت مهاجرت فصلي را
میدان باالي فقر و نبود امنیت غذایي در مبدا ،همچنین وجود فرصتهاي شغلي در مقصد ميدانند (.)Jill, 2003:1
رونالد اسکلدون معتقد است كه مهاجرت چرخشي ( فصلي) منابع پایهاي خانوار را گسترش داده و كمک ميكند خانوار
ریسک ها را حداقل كرده و از معیشت آنها پشتیباني مي كند( .)Skeldon, 2012انتقال درآمد كسب شده یا پولهاي
 .1از نظر ترمینولوژی در زبان انگلیسی برای مهاجرت فصلی نیروی کار واژههای temporary, seasonal,circular, short termبه کار میرود.
2. Circular,Seasonal,Temporary migration

واکاوی نقش عوامل مکانی -فضایی در  - ...ویسی و همکاران

21

ارسالي یا حواله جات 1توسط مهاجران فصلي كه به دلیل نوع زندگي در شهر بلش ناچیدي از آن را هدینه ميكنند و
مابقي آنرا در روستاي مبدا هدینه ميكنند اقتصاد محلي را متاثر ميكند ( .)Skeledon, 2005:3از مدایاي مهاجرت
فصلي ميتوان بدست آوردن سرمایه مالي ،سرمایه انساني و سرمایه اجتماعي را ذكر كرد از پیامدهاي مهاجرت فصلي نید
ميتوان به فرار مغدها ،شرایط نامناسب شغلي ،اجباري بودن این نوع مهاجرت و اثرات من ي بر خانواده فرد مهاجر را
اشاره كرد .در واقع در روستاهایي كه داراي مهاجرت فصلي هستند روستاییان یک استراتژي عمومي را براي معیشت خود
انتلاب نميكنند بلکه با توجه به شرایط و امکانات از استراتژيهاي ملتل ي است اده ميكنند (Adour rafique,
 )2003:4كه مهاجرت فصلي نید ممکن است یکي از گدینهها باشد .این نوع مهاجرت در كشورمان بلصوص درنواحي
كوهستاني و كمتر توسعه نیافته هرساله توسط تعداد زیادي از روستاییان انجام ميشود .شروع مهاجرت فصلي نیروي كار
روستایي شهرستان سروآباد به پایتلت و سایر مراكد بدرگ صنعتي و بازرگاني كشور به چند دهه قبل باز ميشود .در این
شکل از مهاجرت نیروي كار روستایي هرسال به شهرهاي بدرگ كشور مثل تهران مهاجرت كرده و پس از چند ماه
فعالیت در بلشهاي گوناگون با درآمد كسب شده دوباره به روستاي مبداء باز ميگردد .عوامل و توانهاي محیطي از
جمله توپوگرافي ،شیب ،دما ،بارندگي ،آب و قابلیت اراضي ،تأثیر بسدایي در حجم مهاجرت از روستاها و خالي شدن آنها
از سکنه نقش دارند ( .)Rezaiy & mohammadi yeganeh, 2003:153این پژوهش در پي پاسخ به این سوال
است كه ،آیا عوامل مکاني -فضایي در وقوع مهاجرت فصلي نیروي كار روستایي به شهر در شهرستان سروآباد نقش
دارند؟ بر این اساس فرضیه پژوهش نید این است كه ،بین مهاجرت فصلي نیروي كار روستایي به شهر و عوامل مکاني-
فضایي رابطه وجود.
راونشتاین اولین كسي بود كه در مورد رابطه مهاجرت و عوامل مکاني -فضایي با تاكید بر فاصله ،نظریه پردازي كرد.
استگلیتد 2نید یکي از عوامل تاثیرگذار در مهاجرت را فاصله ميداند ( .)Therkhani, 2001:75جان كونل 3نید به
مساله فقر روستایي و تاثیر آن در مهاجرتهاي روستایي -شهري پرداخته و معتقد است است كه ناكافي بودن درآمدهاي
حاصل از فعالیتهاي كشاورزي منجر به مهاجرت روستاییان و تحریک آنها به مهاجرت ميشود موضوع مورد بحث
كونل به نوعي پایین بودن میدان نسبت زمین به انسان و سایر محدودیتهاي طبیعي را نید شامل خواهد شد كه نتیجه
آن در ناكافي بودن درآمدهاي حاصله از فعالیتهاي كشاورزي نمود پیدا ميكند .فاوست 4و همکاران در مورد مهاجرت
معتقدند كه یکي از مهمترین عوامل مهاجرت فشارهاي اكولوژیکي ميباشد ( .)Fawcett et al,1982:109بدیهي
است فشارهاي اكولوژیکي شامل برآیند عوامل جغرافیایي و مکاني -فضایي نید خواهد بود .اندرسون 5معتقد است فقر
موجب آسیب پذیري است و به این دلیل ،روستائیان اغلب به عنوان جامعه اي آسیب پذیر شناخته ميشوند و مهاجرت
فرار از آسیب پذیري را توجیه مينماید (.)Anderson, 2002:2
در مورد مهاجرت فصلي به طور اخص ،هبرفیلد 6معتقد است این موضیوع اثبیات شیده كیه نسیبت زمیین بیه انسیان،
فاكتوري عمده در تصمیم گیري كارگران روستایي به مهاجرت به نواحي دیگر است .فاكتور دیگیري كیه تصیمیم میردم
براي مهاجرت را متاثر ميكند نابرابري ناحیهاي در رشد اقتصادي است كه به دلیل نابرابري توسعه كشیاورزي و صینعتي
است ( .)Heberfield,1999:473االن دبراو و هیراگایا 7در مورد مهاجرت فصلي معتقدند عیالوه بیر كمبیود زمیین و
كسب درآمد بیشتر در نواحي شهري ،به طور خاص اگر نابرابري شهري روستایي زیاد باشد مهیاجرت فصیلي ات یاق میي
1. Remittances
2. Stiglitz
3. John Connel
4. Fawcett
5. Anderson
6. Heberfeild
7. Debraw and Hiragawa
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افتد( .)Debraw and Hiragawa,2004:7ویجي كورا 1در مورد عوامل شروع مهاجرت فصلي نبود فرصت اشیتغال،
از دست دادن محصول كشاورزي و نبود فرصت هاي جایگدین در كشاورزي در دوره ركیود كشیاورزي را عوامیل شیروع
مهاجرت فصلي ميداند( .)Korra, 2010جرارد جیل 2معتقد است عوامل جیذب و دفیع در بیه وجیود آوردن مهیاجرت
فصلي نقش دارند عوامل جذب در مقصد شامل فرصتهاي شغلي و دافعهها عدم وجود فرصتهاي شغلي در مبداء و نبود
امنیت غذایي ذكر شده است ( .)Jill, 2003:1واضح است كه بلشي از دافعیههیاي روسیتا در اثیرات عوامیل مکیاني-
فضایي نه ته است .چاندرا و همکاران در پژوهشي در مورد هندوستان به این نتیجه رسییدند كیه مییدان هدینیه زنیدگي
خانوار داراي مهاجر فصلي ،كمتر از دیگر خانوارهاي روستایي است همچنین میدان سرانه و هدینه مواد غذایي پایینتیري
نید دارند ( .)Chandra et al, 2014كومار و آجاي در تحقیقي در مورد مادیا پرادش هندوستان به این نتیجیه رسییدند
چالشهاي اكولوژیک و اجتماعيِ بومي در مبداء باعث اجبار به مهاجرت ميشود و در نهایت نتیجه میيگییرد در مقییاس
خُرد فهمي از مهاجرت فصلي وجود ندارد ( .)kumar & Ajay,2014جرارد جیل در مطالعهاي در مورد نپال بیه ایین
نتیجه رسید كه مهاجرت فصلي نیروي كار در این كشور با عامل ارت اع در ارتباط است و با افدایش ارت اع روستاها مییدان
مهاجرت فصلي به شهرها افدایش مي یابد ( .)Jill, 2003هبرفیلد در تحقیقي در مورد هند به این نتیجه رسید كه نسبت
زمین به انسان و نابرابريهاي منطقهاي باعیث مهیاجرت فصیلي شیده اسیت ( .)Heberfield,1999:473عیدهاي از
محققین داخلي معتقدند كه با توجه به پایین بودن درآمد افراد روستایي ،آنها با نییت جسیتجوي كیار فصیلي بیه شیهر و
روستاهاي دیگر مهاجرت ميكنند تا خالء اقتصادي زندگي خیود را جبیران نماینید ) .)Zanjani, 2002: 13تحقیقیات
انجام شده داخلي اگرچه بسیار محدود ميباشند عموماً پیامدهاي مهاجرت فصیلي را مید نظیر داشیتهانید و بلشیي هیم
مهاجران فصلي را در مقصد مورد بررسي قرار دادهاند (Natepour & Maghsoudi, 2001., Moshfegh,2007,
 .)Khani,2004., effati, 2004.,سلماني و همکاران در پژوهشي به تحلیل اثر مهاجرت فصلي نیروي كار بر اقتصاد
خانوارهاي روستایي با رویکرد معیشت پایدار پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه این نوع مهاجرت تاثیر مثبتي بر اقتصیاد
خانوارهاي روستایي داراي مهاجر دارد ( .)Salmani & et al, 2012امروزه اگرچه پیشرفتهاي فناوري تیاثیر عوامیل
جغرافیایي و مکاني -فضایي را در معیشت نواحي روستایي كاهش داده با این وجیود در نیواحي روسیتایي توسیعه نیافتیه،
محدودیتهاي طبیعي هنوز تاثیر گذار ميباشد.

1. Korra
2. Jerard Jill
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روابط فضایي روستا -شهر

جریانهاي فضایي

جابجایي مردم

جابجایي كاال

مهاجرت دایمي

مهاجرت فصلي

عوامل مکاني فضایي
كمبود زمین
پایین بودن تولید

جابجایي سرمایه

فناوري

عوامل اقتصادي

فاصله از شهر

ارت اع روستا

كشت معیشتي

محدودیت كشاورزي

پایین بودن درآمد

شکل  .1مدل مفهومی مهاجرت فصلی در محدوده مورد مطالعه
جستجوي منابع درآمدي

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،توصی ي -تحلیلي و از نظر روش انجام ،پیمایشي و از نظر هدف از نوع تحقیقات
كاربردي است .براي گردآوري دادهها از روش اسنادي و پیمایش میداني (شامل پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) است اده
شده است .در واقع ،دادههاي كمي بدست آمده از پرسشنامه با دادههاي حاصل از مشاهده و مصاحبه كامل شدهاند .از
شاخصهاي مکاني -فضایي ،میانگین اندازه زمین تحت تملک خانوار ،ارت اع روستاهاي نمونه و فاصله پیمایشي
روستاهاي نمونه تا نددیک ترین شهر انتلاب شدهاند سپس میدان مهاجرت هر یک از روستاهاي نمونه بر اساس
همبستگي با هر كدام از عو امل ذكر شده سنجش شده است .براي بدست آوردن میدان مهاجرت از روستاهاي نمونه
ضمن مراجعه به روستاها با پرسش از دهیاران و شوراهاي روستاها میدان مهاجرت نیروي كار به شهر در طول سال و
میدان فاصله پیمایشي از نددیکترین شهر و ارت اع روستاها با دستگاه  GPSبرداشت شده است .همچنین بلشي از نتایج
با است اده از پرسشنامه ،جمعآوري و تحلیل شده است .جامعه آماري پژوهش كل سرپرستان خانوارهاي روستایي ساكن
در  65روستاي شهرستان سروآباد است كه در روستاهاي باالتر از  10خانوار ساكن بوده و از این تعداد  20درصد روستاها
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به عنوان نمونه انتلاب شده است كه شامل  13روستا ميباشد .روش نمونه گیري است اده شده در پژوهش روش نمونه
گیري تصادفي ميباشد .از كل  11700خانوار روستایي شهرستان بر اساس فرمول كوكران تعداد  323خانوار براي تکمیل
پرسشنامه انتلاب شده و درهر روستا  24پرسشنامه با روش انتساب متناسب تکمیل گردیده است .این تعداد براي سطح
اطمینان  95صدم بوده است .قبل از تکمیل پرسشنامه روایي آن از طریق ارائه پرسشنامه و گویههاي در نظر گرفته
شده به اساتید و صاحب نظران و اعمال نظرات آنان جهت تصحیح خطاهاي احتمالي است اده گردید همچنین پایایي آن از
طریق محاسبه آل اي كرونباخ صورت گرفته كه عدد 81صدم بدست آمده كه عدد قابل قبولي ميباشد .پیش آزمون
پرسشنامه نید براي برطرف كردن اشکاالت احتمالي انجام شده است .براي تحلیل دادههایي كه از طریق پرسشنامه
جمعآوري شده و دادههاي كمي محسوب ميشوند از تکنیکهاي آماري در محیط نرم افدار  SPSSنسله  19است اده
شده است .جهت سنجش ارتباط بین عوامل مکاني -فضایي انتلاب شده (فاصله روستاهاي نمونه از نددیکترین شهر،
میانگین زمین خانوارهاي روستاهاي نمونه و ارت اع روستاها) با میدان مهاجرت از هر یک از روستاهاي نمونه از آزمون
پیرسون است اده شد .متغیر مستقل در این تحقیق عوامل مکاني -فضایي است كه شاخصهاي آن عبارت از ارت اع
روستاهاي نمونه گیري شده ،میدان فاصله پیمایشي روستاهاي نمونه تا نددیکترین شهر و میدان مالکیت زمین كشاورزي
خانوار روستایي ميباشد .متغیر وابسته پژوهش نید میدان مهاجرت فصلي نیروي كار روستایي ميباشد.

محدوده مورد مطالعه
شهرستان سروآباد یکي از شهرستانهاي استان كردستان است كه در غرب استان واقع شده است این شهرستان از
غرب با كشور عراق ،از شمال با شهرستان مریوان ،از شرق به شهرستان سنندج و از جنوب به شهرستان كامیاران محدود
ميشود .مركد این شهرستان شهر سروآباد است .این شهرستان داراي دو بلش (مركدي و اورامان)  8دهستان و 82
روستا ميباشد كه با كنار گذاشتن روستاهاي تللیه شده ،مکانها ،اردوگاههاي پناهندگان عراقي ،روستاهاي قرار گرفته
در محدوده شهر سروآباد و روستاهاي زیر  5خانوار ،تعداد روستاهاي شهرستان  65روستا ميباشد .طبق سرشماري ،1385
این شهرستان داراي  53992ن ر جمعیت و 1002كیلومتر مربع مساحت ميباشد.

شکل  .2تقسیمات اداری و موقعیت شهرستان در کشور و استان
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یافتهها و بحث
یافتههاي تحقیق در دو بلش توصی ي و استنباطي ارائه شده است .الزم به توضیح است میدان مهاجرت نیروي كار در
روستاهاي مورد مطالعه ،از  5درصد نیروي كار در روستاي خشکین تا  45درصد در روستاي اورامان مت اوت است.

یافتههای توصیفی
یافتههاي حاصل از پرسشنامه در جدول ( )1نشان ميدهدكه از نظر سني بیشترین تعداد مهاجران در فاصله سني  21تا
 30سال قرار دارند و حدود  60درصد پاسخگویان مهاجر كمتر از  40سال سن دارند .از نظر تحصیالت ،بیشترین میدان
مهاجران با  39.9درصد فاقد سواد هستند و پس از آن بیشترین تعداد مهاجران ،داراي سواد ابتدایي ميباشند در مجموع
میدان افراد فاقد سواد و سواد ابتدایي حدود  61درصد پاسخگویان را تشکیل ميدهد .نتایج سني نشان ميدهد كه
مهاجران فصلي عموماً جوان هستند كه نتایج سایر تحقیقات را تایید ميكند بلصوص نتایج مربوط به تحصیالت نشان
ميدهد كه افراد مهاجر عموماً فاقد سواد و بدون مهارت هستند كه یک از دالیل موفق نبودن در یافتن شغل در مبداء
ميباشد.
جدول  .1ویژگی سنی و تحصیالت پاسخگویان
متغیر

مقولهها

فراوانی

درصد

جنسیت

مرد

328

100

کمتر از  20سال

24

7/31

 21-30سال

121

36/8

 31-40سال

61

18/5

 41-50سال

63

19/2

بیش از  50سال

59

17/9

بیسواد

131

39/9

ابتدایی

70

21/34

سیکل

54

16/4

دیپلم

49

14/9

تحصیالت دانشگاهی

24

7/3

سن

تحصیالت

طول مدت مهاجرت فصلی ساالنه

دادههاي جدول ( )2نشان ميدهد كه  31/3درصد از پاسخگویان تا  2ماه از سال را در مهاجرت بسر مي برند اگر این
زمان را به  3ماه برسانیم به بیش از نیمي از نیروي كار و حدود  55/1درصد ميرسد .این موضوع ميتواند این گونه
تحلیل شود كه براي حدود نیمي از نیروي كار مهاجر فصلي روستایي ،درآمد ناشي از كار فصلي به عنوان مکمل عمل
ميكند حدود  80درصد از مهاجران حداكثر  4تا  5ماه را در مهاجرت هستند .دو نکته در این میان مهم است اول اینکه
مدت زمان مهاجرت بلش مهمي از نیروي كار كمتر از  6ماه است (حدود  80درصد) كه ممکن است به دلیل نبود
فرصت شغلي در مقصد و یا تابع فصل بودن آن (مثال كارهاي ساختماني كه فقط در فصول گرم سال در دسترس
ميباشد) ،مشکل دوري از خانواده ،و وجود كار كشاورزي در مبدا باشد .دوم اینکه هر چه از زمان اقامت در مقصد كاسته
مي شود احتمال اینکه این منبع درآمد به عنوان درآمد مکمل خانوار باشد بیشتر است زیرا با كار فصلي به مدت  2یا  3ماه
احتمال اینکه درآمد كسب شده بتواند نیاز ساالنه یک خانوار را تامین كند كم ميشود.

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،سال یازدهم ،شماره  ،37زمستان 1395

26

جدول  .2مدت زمان مهاجرت فصلی ساالنه در مقصد
گزینهها

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

تا  2ماه

92

28

31/3

31/3

تا  3ماه

70

21/3

23/8

55/1

 3تا  4ماه

26

14

15/5

70/7

 4تا  5ماه

26

7/9

8/8

79/6

 5ماه و بیشتر

60

18/3

20/4

100

بي پاسخ

34

10/4

كل

328

100
میانگین رتبهاي 2/63

سابقه مهاجرت فصلی

دادههاي جدول ( )3نشان ميدهد كه تعداد مهاجران درفاصلههاي زماني در نظر گرفته با ت اوتهاي كم ،پلش گردیده
است .جالب این است افرادي از مهاجران بیش از  20سال است در حال مهاجرت فصلي هر ساله هستند در واقع براي این
تعداد از مهاجران ،بلصوص براي افراد با بیش از  10سال سابقه ،مهاجرت فصلي نتوانسته است تبدیل به مهاجرت دایم
شود این تعداد شامل  42درصد ميشود و براساس نتایج جدول ( )3بیشترین درصد افراد مهاجر فصلي كمتر از  10سال
است كه به مهاجرت اقدام ميكنند و پس از آن ،این تعداد با شیبي ،روندي ندولي را طي ميكند .همان طور كه مطالعات
گوناگون نشان دادهاند مهاجران معموالً افرادي جوان هستند از طرف دیگر بایستي توجه داشت كه دو دلیل براي این
موضوع یعني جوان بودن مهاجران ذكر كرد اول اینکه ممکن است پس از  10سال ،مهاجران امکان بدست آوردن سرمایه
و شروع فعالیتي اقتصادي را در روستا را داشته باشند دوم اینکه ممکن است انجام این نوع مهاجرت به دلیل سلتي آن
براي افراد با سن باالتر ،كمتر امکان پذیر باشد در واقع مهاجران فصلي پس از  10سال مهاجرت تالش ميكنند شغلي در
مبدا مهاجرت یا مقصد مهاجرت پیدا كنند با این وجود حدود  24درصد مهاجران فصلي بیشتر از  15سال است كه
مهاجرت فصلي دارند این موضوع نشان دهنده نیاز مالي این گروه از مهاجران است.
جدول  .3سابقه مهاجرت فصلی در بین پاسخگویان
گزینهها

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

تا  10سال

158

48/17

53

53

 10تا  15سال

62

18/9

20/5

72/54

 15تا  20سال

42

12/8

13/9

86/44

 20سال به باال

38

11/6

12/6

100

بی پاسخ

28

8/6

کل

328

100
میانگین رتبهای 2/86
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تعداد مهاجر فصلی در خانوارها

دادههاي جدول ( )4نشان ميدهد كه  50درصد خانوارهاي مهاجر یک ن ر از اعضاي خانوار را به مهاجرت فصلي
ميفرستند .اگر میدان خانوارهایي كه دو ن ر را به مهاجرت فرستادهاند در نظر بگیریم این میدان به  74/4درصد ميرسد و
نشان دهنده این موضوع است كه به دلیل كم بودن مدت مهاجرت فصلي به حداكثر چند ماه ،خانوار براي تامین نیاز
اقتصادي سالیانه خانوار ممکن است دو ن ر را به مهاجرت فصلي ب رستد كه عموماً سرپرست و فرزندان خانوار ميباشند.
جدول  .4تعداد اعضای خانوار دارای مهاجرت فصلی
گزینهها

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

1نر

164

50

54/3

54/3

2نر

80

24/4

26/5

80/8

3نر

28

8/5

9/3

90/1

4نر

10

3

3/3

34/4

 5ن ر و بیشتر

20

6/1

6/6

100

بي پاسخ

26

7/9

كل

328

100
میانگین رتبهاي 1/81

فصل انجام مهاجرت فصلی

نتایج جدول ( )5حاكي از این است كه از نظر زماني دو الگوي مهاجرتي فصلي وجود دارد الگوي اول كه بیشتر
مهاجرین یعني  50/6از مهاجران را تشکیل ميدهد در فصل بهار مهاجرت ميكنند .این فصل زمان شروع فعالیت
كشاورزي و بدان معني است كه این بلش از نیروي كار ،وابستگي چنداني به كار كشاورزي ندارند .الگوي دوم ،در این
نوع مهاجرت فصلي حدود  30درصد از نیروي كار در فصل پایید و زمستان مهاجرت مينمایند كه این موضوع نشان
دهنده آن است كه این بلش از نیروي كار پس از فصل فعالیت كشاورزي اقدام به مهاجرت ميكنند .مهاجرت در فصل
بهار مت اوت با اكثر طبقهبنديهاي مهاجرتي است كه فصل مهاجرت را پس از فعالیت كشاورزي ذكر ميكنند این درصد
از مهاجران فصلي ،در فصل بهار و تابستان اقدام به مهاجرت مينمایند و مهاجرت فصلي درمحدوده مورد مطالعه شرایطي
مت اوت با سایر الگوهاي مهاجرت فصلي دارد این تعداد از نیروي كار ،فاقد زمین كشاورزي هستند یا نبود آنها در فصل
فعالیت كشاورزي مشکلي را براي خانوار به وجود نميآورد 30 .درصد مهاجران فصلي از همان الگوي رایج مهاجرتي رایج
در سایر مناطق دنیا از نظر زماني تبعیت كرده و در پایید و زمستان اقدام به مهاجرت ميكنند و عموماً به سمت مناطق
جنوب كشور ميروند كه امکان انجام فعالیتهاي ساختماني در زمستان وجود دارد.
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جدول  .5فصل مهاجرت فصلی
گزینهها

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

بهار

166

50/6

60/1

60/1

تابستان

14

4/3

5/1

65/2

پایید

60

18/3

21/7

87

زمستان

36

11

13/3

100

كل

276

84/1

100

بي پاسخ

52

15/9

كل

328

100
میانگین رتبهاي 1/87

فصل برگشت فرد مهاجر

نتایج جدول ( )6نشان ميدهد كه فصل برگشت مهاجران فصلي در  47درصد از موارد در پایید و زمستان است این
بدان معني است كه كه این تعداد از نیروي كار وقتي در فصل بهار حركت ميكنند زمان برگشت آنها فصل پایید و
زمستان مي باشد در نتیجه در انجام فعالیت كشاورزي مشاركت ندارند در واقع نیازي به نیروي آنها نیست چون مقدار كار
كشاورزي خانوار ،ناچید است یا اصوالً وجود ندارد .در مورد  26/8درصد كه فصل بهار فصل برگشت آنهاست سعي
ميكنند قبل از شروع فعالیت كشاورزي درآمد تکمیلي بدست آورند و در تابستان نید به فعالیت كشاورزي بپردازند .این
روند مت اوت با الگوهايهاي مهاجرت فصلي است كه عموما پس از فصل انجام كشاورزي ،مهاجرت فصلي نیروي كار
روستایي در پایید و زمستان انجام ميشود.
جدول  .6فصل برگشت فرد مهاجر
گزینهها
بهار

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

88

26/8

32/6

32/6

تابستان

28

8/5

10/4

43/6

پایید

106

32/3

39/3

82

زمستان

48

14/6

17/8

100

بي پاسخ

58

17/7

كل

328

100
میانگین رتبهاي 2/42

شغل فرد مهاجر در مقصد

دادههاي جدول ( )7نشان ميدهد كه اكثر پاسخگویان مهاجر یعني  57/3درصد ،در مقصد ،كارگر ساده ساختماني
هستند .این موضوع ممکن است كه مدت كوتاه دوره مهاجرت و انجام مهاجرت در فصل تابستان و بهار را توجیه نماید.
شاید یکي دیگر از دالیل فعالیت در بلش ساده ساختماني عدم مهارت در این مهاجران فصلي است كه مجبور به انتلاب
این نوع شغلها ميشوند 11 .درصد پرسش شوندگان نید بي پاسخ بودهاند كه به دلیل عدم مشلص بودن شغل در مقصد
است و ممکن است هر روز و هر سال نوعي شغل را بسته به تقاضاي بازار انتلاب كنند.
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جدول  .7شغل فرد مهاجر در مقصد
گزینهها

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

كارگر ساده ساختمان

94

57/3

68/6

68/6

نگهباني و سرایداري

7

4/3

5/1

73/3

كارگر ماهر

15

9/1

10/9

84/7

كارگر صنعتي

3

1/8

2/2

8/9

سایر

18

11

13/1

100

كل

137

83/5

100

بي پاسخ

27

16/5

كل

164

100

اثر مهاجرت فصلی و دالیل عدم مهاجرت دائم

نتایج جدول ( )8حاكي است كه  65/9درصد پاسخگویان معتقدندكه مهاجرت فصلي بر درآمد خیانوار مهیاجر داراي اثیر
زیاد و خیلي زیاد ميباشد و  14درصد اثر مهاجرت بر درآمد خانوار را كم ذكر كردهاند .در مورد اثیر مهیاجرت فصیلي بیر
افدایش اشتغال  66/4درصد پاسخ گویان معتقدند كه اثر مهاجرت فصلي بر افدایش اشتغال نییروي كیار روسیتایي زییاد و
خیلي زیاد است و  15درصد این اثر را كم و خیلي كم ذكر كردهاند .در مورد اثر درآمد ناشي از مهاجرت فصلي بر زنیدگي
اقتصادي خانوار  79/2درصد پاسخگویان ذكر كردهاند كه بدون درآمد مهاجرت فصلي امکان اداره خانوار از نظر اقتصیادي
را ندارند كه این موضوع نشان دهنده اهمیت اقتصادي مهاجرت فصلي در درآمد و وضعیت شغلي خانوارهاي داراي مهاجر
و و در همان حال ،ضعو منابع درآمدي آنها در روستا است .در ارتباط با عیدم تبیدیل مهیاجرت فصیلي بیه دائیم 67/2
درصد پاسخگویان معتقدند كه نبود شغل با ثبات و دائمي مانع تبدیل مهاجرت فصلي به مهاجرت دایمي ميشود كیه ایین
موضوع نشان مي دهد در صورت فراهم شدن شرایط شغلي مناسب این نوع مهاجرت امکیان تبیدیل شیدن بیه مهیاجرت
دائمي را دارد .درباره میدان اثر مالکیت زمین كشاورزي بر عدم تبدیل مهاجرت فصلي به دائمي 61/5 ،درصد پاسخگویان
معتقدند كه وجود زمین تاثیري در مهاجرت دایمي آنها ندارد این موضوع طبیعي به نظر ميرسد زیرا مییدان زمیین ایین
خانوارها به اندازهاي نیست كه امکان تامین درآمد ساالنه یک خانوار را داشته باشد یا اصوالً فاقد زمین كشاورزي هستند.
در مورد دالیل عدم تبدیل مهاجرت فصلي به مهاجرت دائم به دلیل حضور خانوار فرد مهاجر در روستا 40/4 ،پاسخگویان
معتقدند این موضوع مانع مهاجرت دائم آنها است و همچنین  43درصد پاسلگویان معتقدند كه این موضیوع تیاثیري در
مهاجرت دائم آنها ندارد .در زمینه تاثیر بیکاري بر مهاجرت فصلي نیروي كار 89 ،درصد پاسخگویان معتقدند ایین تیاثیر
زیاد است كه این پاسخ طبیعي به نظر ميرسد زیرا عامل مهم در مهاجرت فصلي ،كمبود فرصتهاي شغلي براي نییروي
كار در مبدا ميباشد.
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جدول  .8اثر مهاجرت فصلی ،و دالیل عدم تبدیل مهاجرت فصلی به قطعی
شرح

خیلی زیاد

بی نظر

زیاد

خیلی کم

کم

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

مهاجرت فصلي و افدایش درآمد
خانوار

19

11/6

89

54/3

8

4/9

23

14

13

7/9

مهاجرت فصلي و افدایش اشتغال

24

14/6

85

51/8

18

11

16

9/8

10

6/1

عدم امکان اداره خانوار از نظر
اقتصادي بدون مهاجرت فصلي

74

45/1

56

34/1

9

5/5

6

3/7

10

6/1

نداشتن شغل دایمي و ممانعت از
مهاجرت دایم

79

48/2

31

18/9

15

9/1

19

11/6

8

4/9

14

8/5

20

12/2

20

12/3

56

34/1

45

27/4

14

12/3

32

28/1

11

9/6

36

31/6

13

11/4

93

56/7

53

32/3

3

1/8

1

0/6

1

0/6

میدان مانع شدن زمین روستا از
مهاجرت دائمي
میدان مانع شدن اقامت خانواده
در روستا از مهاجرت دائمي
تأثیر بیکاري بر مهاجرت فصلي

یافتههای استنباطی
در جدول ( )9داده هاي مربوط به ارت اع روستاهاي نمونه ،میانگین زمین تحت تملک خانوار ،و میدان مهاجرت فصلي از
روستاهاي نمونه جمعآوري شده است تا در مرحله بعد میدان همبستگي این موئل هها با میدان مهاجرت فصلي محاسبه
شود.
جدول  .9ارتفاع ،میانگین زمین ،فاصله پیمایشی و میزان مهاجرت فصلی روستاهای نمونه گیری شده
میانگین زمین
(متر)
1793

فاصله پیمایشی
)دقیقه)

مهاجرت فصلی
(درصد)

90

45

90

40
38

روستاها

ارتفاع (متر)

اورامان تخت

1500

کماله

1742

5652

دره کی

2000

4019

80

ژیوار

1355

7324

120

42

زکریان

1077

25100

40

90

خشکین

1100

34500

30

50

آلمانه

1500

29300

45

70

هزارخانی

1925

12800

60

چشمیدر

1773

8059

120

30

ژنین

2000

8978

120

34

ژریژه

1831

8168

90

25

بودریدر

1500

13800

90

25

پایگالن

2000

10700

150

35

22
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جدول  .10آزمون همبستگی پیرسون ،بین فاصله پیمایشی ،میانگین زمین و ارتفاع روستا با میزان مهاجرت فصلی
آزمون پیرسون
همبستگي پیرسون
سطح معني داري

  

فاصله پیمایشی
0/562
0/01
13



میانگین زمین
-0/761
0/000
13



ارتفاع
0/201
0/353
13

در جدول ( )9آزمون همبستگي پیرسون براي رابطه بین سه پارامتر ذكر شده انجام شده است .نتایج جدول ( )9حاكي از
آن ا ست كه بین میدان فاصله پیمایشي روستا تا شهر و میدان مهاجرت فصلي رابطه قوي و مستقیمي ( )0/56در سطح 5
درصد خطا وجود دارد ،مبني بر اینکه هر چه بر میدان فاصله پیمایشي از شهر افدوده ميشود ،به همان نسبت نید بر
مهاجرتهاي فصلي افدوده ميشود .همچنین بین میدان میانگین زمین خانوارها و مهاجرتهاي فصلي ،رابطه بسیار قوي
و معکوسي ( )-0/76در سطح  1درصد خطا وجود دارد به طوري كه هر چه میانگین زمین روستاییان كاهش یابد به
همان نسبت بر میدان مهاجرتهاي فصلي آنها افدوده ميشود .در مورد رابطه بین ارت اع روستاهاي نمونه و میدان
مهاجرت ،نتایج حاصل از جدول ( )9نشان ميدهد كه بین میدان ارت اع و میدان مهاجرتهاي فصلي رابطه معناداري
وجود ندارد .عدد بدست آمده براي رابطه بین میدان مهاجرت و ارت اع روستاها  0/20ميباشد .بر اساس نتایج بدست آمده
ميتوان گ ت كه از پارامترهاي ذكر شده در مورد عوامل مکاني -فضایي ،عامل فاصله روستاها از شهر و میدان زمین
خانوار روستایي داراي همبستگي باال و عامل ارت اع ،فاقد همبستگي معني داري با میدان مهاجرت فصلي ميباشد.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از یافتههاي توصی ي حاكي است كه مهاجرت فصلي نیروي كیار روسیتایي یکیي از انیواع مهیاجرتهیاي
روستایي -شهري در محدوده مورد مطالعه است .نیروي كار روستایي به دلیل فرصتهاي شغلي كیم و درآمید ناكیافي در
مبدا مجبور به مهاجرت فصلي به شهرهاي بدرگ كشور است .این نیروي كار مهاجر چنید از میاه از سیال را و عمومیاً در
فصل بهار تا شروع فصل پایید در مقصد مهاجرت ميگذرانند كه این موضوع مت اوت بیا مهیاجرتهیاي فصیلي در سیایر
كشورها ميباشد كه عموماً مهاجران بین دو فصل كشاورزي اقدام به مهاجرت ميكنند همچنین نشان دهنده عدم وجیود
فرصتهاي شغلي در بلش كشاورزي در روستا است چرا كه نیروي كیار مهیاجر در تابسیتان و بهیار كیه فصیل فعالییت
كشاورزي است مهاجرت ميكنند با توجه به اشتغال مهاجران در بلش ساختماني با شروع فصل سرما ناچار از بازگشت به
مبدا و روستاي محل اسکان خانوار ميباشند مهاجران بدون مهاجرت فصلي و درآمد ناشیي از آن امکیان اداره اقتصیادي
خانوار را ندارند و این نوع مهاجرت نقشي عمده در تامین اشتغال نیروي كار این روستاها را دارد كه نشان دهنیده شیرایط
اقتصادي مهاجران فصلي ميباشد در واقع مهاجران از نظر اقتصادي مجبور به مهاجرت فصلي هسیتند همچنیین درصید
باالي مهاجران فصلي در روستاهاي مورد مطالعه نشان دهنده وضعیت اقتصادي نامناسب این روستاها ميباشید .نبایید از
نظر دور داشت كه از نظر مهاجران فصلي وجود زمین و خانواده و دوستان در روستا مانع مهاجرت دائمي آنها نیست و در
صورت وجود شغل با ثبات ،اقدام به مهاجرت ميكنند نداشتن مهارت موجیب میيشیود مهیاجران در بلیش سیاختماني
مشغول به كار شوند كه فعال بودن این بلش نید تابع فصل ميباشد.
عوامل گوناگوني در ایجاد مهاجرتهاي فصلي نیروي كار روستایي نقش دارنید كیه از آن جملیه میيتیوان بیه عوامیل
مکاني -فضایي اشاره كرد .در این تحقیق عالوه بر ویژگيهاي توصی ي مهاجرت فصلي از میان عوامل مکاني -فضیایي
سه مول ه انتلاب گردید و رابطه بین این پارامترها و مهاجرت فصلي نیروي كار به شهرها مورد ارزیابي قرار گیرد .نتایجي
حاصله از این پژوهش حاكي است كه مهاجرت فصلي ،ارتباط معکوسي با میدان زمین خانوار دارد یعنیي هیر چیه مییدان
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مالکیت زمین خانوار در سطح پایین تري باشد میدان مهاجرت فصلي افدایش ميیابد در واقیع یکیي از عوامیل مهیاجرت
فصلي نیروي كار روستایي در محدوده مورد مطالعه ،پایین بودن میدان زمین تحت تملک خانوار ميباشد كه موجب پایین
بودن درآمد خانوارهاي روستایي شده و خانوار را مجبور به جستجوي منابع دیگر درآمدي مينمایید بیا توجیه بیه محیدود
بودن منابع درآمدي در روستاهاي محدوده ،مهاجرت فصلي به شهر در بلشي از سال به عنوان گدینهاي جهیت افیدایش
درآمد ساالنه خانوار و تامین نیازهاي آنان مطرح ميگردد .تاثیر كم بودن زمین كشاورزي خانوار بر مهاجرت فصلي نیروي
كار روستایي در مطالعات هبرفیلد در مورد هند نید تایید شده است او دلیل اصلي مهاجرت فصلي را كمبود زمین میيدانید
كه در این پژوهش نید این موضوع تایید ميشود .نتایج همچنین نشان ميدهد كه میدان فاصیله روسیتاها از شیهر داراي
ارتباط مستقیم با میدان مهاجرت ميباشد و هرچه فاصله روستاها از شهر افدایش ميیابد میدان مهاجرت نید افدایش پییدا
مي كند در واقع افدایش فاصله روستاها از شهر باعث محدودیت دسترسي روستاییان بیه شیهر جهیت بازارییابي و فیروش
مناسب محصوالت تولیدي آنها ميشود و این وضعیت ،موجب عدم ارتباط مناسب كشاورزان با بازار و شیناخت نیازهیاي
آن مي شود و در نتیجه كشاورزي تجاري نبوده و درآمد حاصل از كشاورزي ناكافي و خانوار بدنبال جبیران كمبیود درآمید
مجبور به انجام مهاجرت فصلي توسط سرپرست خانوار ميشود .در مورد میدان همبسیتگي بیین عامیل ارت یاع و مییدان
مهاجرت فصلي نیروي كار روستایي ،نتایج پژوهش نشان ميدهد كه رابطه ارت اع بیا مییدان مهیاجرت داراي همبسیتگي
معناداري نیست و با افدایش ارت اع روستاها نميتوان انتظار داشت میدان مهاجرت فصلي نیروي كار روستایي افدایش پیدا
كند زیرا ارت اع بیشتر باعث طوالني بودن دوره سرما و كاهش دوره برداشت محصول ميشود ولي در محدوده چون اساساً
میدان زمین خانوار كم وكشاورزي ضعیو است این موضوع تاثیري در درآمد خانوارها ندارد .در واقیع بیه ایین دلییل كیه
مهاجرت فصلي عمدتاً به منظور جبران كمبود درآمد ساالنه خانوار صورت ميگیرد عامل ارت اع به تنهایي تاثیر چنداني بر
درآمد روستاییان نداشته است .جرارد جیل در مورد نپال عامل ارت اع را در مهاجرت فصلي موثر ميداند او میدان مهاجرت
را بر اساس ارت اع ،در شهرستانهاي ملتلو نپال طبقه بندي مينماید اما به نظر ميرسد در منطقه مورد مطالعه ارتباطي
بین ارت اع روستاها و میدان مهاجرت فصلي وجود ندارد .در نهایت از میان عوامل مکاني -فضایي ،میانگین زمین خانوار و
فاصله روستا از شهر با مهاجرت فصلي نیروي كار روستایي داراي رابطه و عامل ارت اع روستاها با مهیاجرت فصیلي فاقید
رابطه است .بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهادهایي زیر را ميتوان ارائه نمود:
 ابتدا باید تعداد مهاجران ورودي به فرآیند مهاجرت فصلي كاهش یابد و سپس سعي در ساماندهي مهاجراني كه در حالمهاجرت فصلي ساالنه هستند نمود.
 تالش براي سرمایه گذاري و آموزش و در نتیجه افدایش اشتغال در بلش صنایع دستي و گردشیگري كیه از پتانسییلهاي روستاهاي محدوده ميباشند.
 سرمایه گذاري براي افدایش اشتغال در صنایع تبدیلي مرتبط با باغداري ،با توجه بیه پتانسییلهیاي منطقیه میيتوانیدبلشي از مهاجران را از نظر اشتغال جذب نماید.
 افدایش اشتغال در بلش دامداري و صنایع وابسته چرا كه پتانسیل دامداري با توجه به شرایط كوهستناي منطقیه بیاالبوده و بلشي از نیروي كار مهاجر فصلي ميتواند در آن جذب شود.
 افدایش مهارت آموزي به مهاجران براي اشتغال در شغلهاي پایدار و با درآمد مناسب در مبدا و عدم نیاز بیه مهیاجرتفصلي نیروي كار روستایي.
 تالش براي ارتقاي زیر ساختهاي حمل و نقل و مرتبط نمودن كشاورزي با بازارهاي شهري كه ميتوانید بیه تجیاريشدن كشاورزي و افدایش درآمد خانوارهاي روستایي و جذب مهاجران كمک نماید.
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 تالش در بیمه نمودن مهاجران فصلي با سابقه بیشتر از یک دهه زیرا بلشي از این نیروي كار بیش از دو دهیه اسیتكه درحال مهاجرت ساالنه هستند و تنها منبع درآمدشان مهاجرت فصلي ميباشد با افدایش سن و عیدم تیوان مهیاجرت
فصلي و نبود تامین اجتماعي ،ممکن است این گروه امکان اداره خانوار به لحاظ اقتصادي را نداشته باشند.
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