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 13/ 2/3  :تاريخ پذيرش       13/10/13 :تاريخ دريافت
 چکيده

روستايي همواره مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي و اقتصاددانان بوده هاي موضوع مهاجرت

حاضر نيز، عوامل اقتصادي مؤثر بر مهاجرت روستايي ايران با استفاده از سيستم  يدر مطالعه .است

دست آمده نتايج به. مورد بررسي قرار گرفته است 3121-3181 يمعادالت همزمان براي دوره

ه بهبود توزيع درآمد، افزايش مخارج دولتي در عمران روستاها، كاهش شکاف حاكي از آن است ك

گذاري در بخش كشاورزي منجر به كاهش روند دستمزد ميان شهر و روستا و همچنين سرمايه

همچنين افزايش شاخص قيمت محصوالت كشاورزي، افزايش نرخ . مهاجرت به شهرها خواهد شد

گذاري  كشت از طريق اثرگذاري مثبت بر سرمايهطح زيري، رشد اقتصادي و افزايش سباسواد

شود براساس نتايج پيشنهاد مي. كشاورزي، منجر به كاهش مهاجرت از روستا به شهر خواهند شد

كار بين شهر افزايش يابد، شکاف دستمزد نيروي  روستاها توسط دولت يمخارج عمران و توسعهكه 

گذاري به كشاورزان، بايد از ء تسهيالت جهت سرمايهو روستا كاهش يابد و دولت عالوه بر اهدا

گذاري در بخش كشاورزي و نواحي ها موجبات حضور بخش خصوصي جهت سرمايهطريق مشوق

 .روستايي را فراهم كند

 

  JEL:P25,J61,J11بندی طبقه
 .عمرانيمهاجرت، توسعه روستايي، سيستم معادالت، بهبود توزيع درآمد، مخارج  :كليدي هايهواژ
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 پيشگفتار
هاي گذار بر رشد جمعيتاثر اصلي يمهاجرت، در كنار مرگ و مير و باروري يکي از سه مؤلفه

انساني الزم براي بازارهاي ترين منابع تأمين نيرويعالوه بر آن، مهاجرت يکي از مهم. انساني است

تر مهاجرت يك بيشتر و جامعچه رو شناخت هراز اين. اقتصاد ملي و محلي است يكار و توسعه

 براي مهاجرت تعريف . باشدهاي كاربردي ميريزيضرورت مطلق در تحقيقات علمي يا برنامه

دارد و هنوز هم تعريفي از گيري وجود ن اي در دست نيست، زيرا راه يکساني براي اندازهيگانه

كلي طورولي به. نگرفته است ومي قرارگيري باشد، در توافق عمكه فارغ از فرآيند اندازه مهاجرت

اوبري، )استتغيير در مکان، اقامتگاه، زمان و فعاليت  يچهاربعد ويژه يمفهوم مهاجرت، دربرگيرنده

ترين صورت تحرك مکاني جمعيت در يك قلمرو جغرافيايي، حركت عنوان مهممهاجرت به(. 3113

گاهي به واحدي ديگر براي اقامت يك فرد يا گروهي از افراد در امتداد مرزهاي يك واحد سکونت

مهاجرت از روستاها به شهرها (.  11 ختاري، )در مکاني غير از زادگاه فرد است دائم يا موقت

اي كه برخي اقتصاددانان، گونهبه. باشد اقتصادي مطرح مي يعنوان جزء الينفك فرآيند توسعه به

نمايند  اقتصادي را معادل انتقال نيروي كار از بخش كشاورزي به صنعت تعريف مي يتوسعه

پردازان اقتصادي است كه در مدل هتودارو از اولين نظري(. 3113؛ في و رانيس، 3121لوئيس، )

طور ضمني علل مهاجرت روستايي را اي خود روند انتقال نيروي كار از روستا به شهر و بهتوسعه

اقتصادي، همگام با رشد بخش صنعت، ايجاد  يدر جريان توسعهكه وي معتقد است . رددابيان مي

كار در بخش صنعت، وري باالتر نيرويدليل وجود بهرهبه. يابداشتغال در بخش جديد سرعت مي

فرض اصلي . آورد وجود ميهمهاجرت را ب يدستمزد در شهرها باالتر از روستاهاست و اين انگيزه

تصميم به مهاجرت « درآمد انتظاري»سازيه هر مهاجر بالقوه با هدف بيشينهن است كتودارو اي

تفاوت واقعي دستمزد شهري و »ري خود متأثر از دو عامل اقتصاديگيرد كه درآمد انتظامي

اما در اين نظريه (. 3103تودارو، )باشدمي« ال كسب شغل جديد در شهراحتم»و « روستايي

به اين دليل كه در . كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته نشده است هاي بسياري از زيرساخت

 چنين جوامعي رشد صنعتي روند كندي داشته و با نرخ مهاجرت برابري نداشته و لذا منجر به 

 بنابراين مهاجرت (. 111 گلداسميت، )اري و فقر در جوامع شهري شده استهاي باالي بيکنرخ

. و فرهنگي استهاي سياسي، اجتماعي  مانياعامل بسياري از نابس رويه يك بيماري اجتماعي وبي

يان براي ستايداند و معتقد است كه رويان را عامل اصلي مهاجرت به شهرها مياندرسون فقر روستاي

كه معتقد است ( 3110)بوگ(.  11 اندرسون،)شوند ناشي از فقر روانه شهرها ميهاي فرار از آسيب

هاي مناسب جهت كسب درآمد هاي شغلي بهتر، فرصتعمدتا فرصت هاعوامل كشش يا جاذبه

هاي فرهنگي، شرايط خوب و قابل قبول محيط كار و بيشتر، وجود مراكز تفريحي و جذاب فعاليت
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هاي هاي مطلوب جهت دستيابي به آموزشزندگي چون مسکن، خدمات آموزشي و باالخره فرصت

وي همچنين وجود بيکاري . شودوزشي را شامل مياي چون تحصيل در مراكز آمتخصصي و حرفه

برداري، روابط مالك و زارع، كمبود پنهان، نظام بزرگ مالکي در روستاها، عقب ماندگي سيستم بهره

در . شماردروستايي مي يعوامل دافعه يامکانات زندگي و خصوصا كمي درآمد روستاييان را در رده

داخل كشور انجام  از روستا به شهر مطالعات فراواني در بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت يزمينه

نشان داد كه مهاجرت از روستا به شهر، ضمن اينکه ناگزير است، ( 3183)عظيمي. شده است

اي ناميمون نيست و برخالف تصور رايج با توسعه كشاورزي منافات ندارد، بلکه برعکس به پديده

هاي روستايي به به تحليل ساختاري مهاجرت(  318)نادران و فيروزان. كند آن كمك مي يتوسعه

دانشور كاخکي و . رداختندشهرها و اثر آن بر بيکاري شهري و بخش كشاورزي در ايران پ

وري كشاورزي بر مهاجرت روستاييان ايران را در  اي تأثير افزايش بهرهدر مطالعه( 3182)همکاران

دهد كه شکاف درآمدي ميان شهر  نتايج تحقيق آنها نشان مي. بررسي نمودند 3121-3181 يدوره

گذاري در بخش كشاورزي از روند همچنين سرمايه. شود و روستا باعث افزايش مهاجرت مي

اي به بررسي عوامل جغرافيايي موثر در در مطالعه( 3181)ن و محمديجالليا. كاهدمهاجرت مي

دهد كه شهرستان نتايج اين مطالعه نشان مي. يي شهرستان زنجان پرداختندهاي روستا مهاجرت

ستايي در هاي مهاجرت روتو مهمترين عل بوده روبرو شهري -روستايي شديد زنجان با مهاجرت

بوده  كمبود آب و زمين، محروميت و ضعف خدماتي، بيکاري و درآمد اندك اين شهرستان عبارت از

ن روستايي به اي عوامل مؤثر در مهاجرت جوانادر مطالعه( 3181)انيغفاري و تركي هرچگ. است

    نتايج حاصل نشان. آباد در استان چهارمحال بختياري را بررسي نمودندشهر در روستاي صادق

، دستيابي به امنيت (اشتغال)ان مهاجرت و جستجوي كارداري بين ميزمعني يكه رابطه دهدمي

ورزشي، دستيابي به تسهيالت آموزشي و  -دستيابي به امکانات تفريحيشغلي، درآمد و كار بهتر، 

عوامل مؤثر در مهاجرت ( 3181)الديني و گرجيان شمس. وجود دارد كثرت امکانات در شهرها

نتايج . م دو بررسي نمودندمهاجرت در دهستان رست ييان به شهرها را با تأكيد بر شبکهروستاي

اجتماعي و طبيعي در مهاجرت ه عوامل متعدد اقتصادي، يشان حاكي از آن است كتحقيق ا

درصد از مهاجرين مورد مطالعه  81حدود  روستاييان دهستان مؤثر بوده است كه در اين ميان

كوچ خود  ترين دليلعوامل اقتصادي از جمله جستجوي شغل و دستيابي به درآمد بيشتر را مهم

موثر بر سالخوردگي جمعيت شاغل در بخش  ترين عاملمهم( 3181)رمضانيان. اند ذكر كرده

دهند، از آنجا كه اكثر مهاجران را جوانان جوياي كار تشکيل مي. كشاورزي را مهاجرت دانسته است

قطب )در مناطق شهري بين جمعيت شاغل( از نظر ساختار سني)در نتيجه نوعي عدم تعادل

اين عدم . پديد آمده است( يقطب مشاغل كشاورز)و مناطق روستايي( صنعتي و خدماتيمشاغل 
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هاي  تر شدن جمعيت شاغل در بخشتر شدن جمعيت كشاورز و جوانصورت سالخوردهتعادل به

 .شود گر مي صنعت و خدمات جلوه

مهاجرت روستايي علل مختلفي و از جمله چهار علت اصلي  يتوجه به مطالعات فراوان در زمينهبا

كه  كشاورزي بر اين موضوع مؤثر هستند-شناسي و طبيعيفرهنگي، جمعيت -اقتصادي، اجتماعي

درصد از علل  21در اين بين علل اقتصادي بيشترين فراواني را از آن خود كرده كه بيش از 

در بين عوامل اقتصادي، كمبود تسهيالت در روستا و بيکاري . كنند مهاجرت روستايي را تبيين مي

 .(3182قاسمي و اردهائي، )ترنداز بقيه مهم

 

 هامواد و روش
منظور بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت روستايي، از سيستم معادالت همزمان در اين مطالعه به

هاي اقتصادي وارد مدل معموال متغيرهاي يك مدل اقتصادي بر اساس نظريه. استفاده گرديده است

اما چنين مدلي با بر همين اساس متغيرهاي فراواني بر مهاجرت روستايي مؤثر هستند، . شوندمي

بنابراين سعي شده تنها . متغيرهاي فراوان، برآورد سيستمي را با مشکل مواجه خواهد كرد

 . متغيرهاي مهم و تأثير گذار در مدل وارد شوند

 اوال: د داراي دو شرط اساسي باشديك مدل اقتصادي براي اينکه معادالت همزمان ناميده شود، باي

اي بيش از حداقل يکي از معادالت دار به اندازه معادالت بوده و ثانيا دلزاي متعداد متغيرهاي درون

 (.3181صامتي و كرمي، )زا باشديك متغير برون

 :باشدصورت زير مي، مدل ارائه شده در اين تحقيق بهبا توجه به مطالب گفته شده

(3) )()()()( 6543210 LproHecGDPLiteracyRPinv agri ������� ++++++=  

 

( ) )()()()()( 543210 InvWRAgriInsGiniM tt β��βββ +++++=  

شاخص  RAGRI اري در بخش كشاورزي تابعي است ازگذميزان سرمايه Invكه در روابط فوق، 

نرخ بهره بانکي  R، 3101هاي سال  قيمت توليدكننده براي محصوالت كشاورزي براساس قيمت

توليد ناخالص داخلي،  GDPنرخ با سوادي در روستاها،  Literacy ،(متوسط نرخ سود بانکي)

Hec  سطح زير كشت كشاورزي وLpro و همچنين در معادله دوم،  كار كشاورزيوري نيرويبهره

tM  ،ميزان مهاجرت ساالنه از روستا به شهر تابعي از متغيرهايGini  ،ضريب جينيIns  بودجه

ميزان  Invنسبت دستمزد شهري به روستايي و   tWR لت در نواحي روستايي،عمراني دو

   تمامي مقادير پولي با توجه به . گذاري در بخش كشاورزي در نظر گرفته شده است سرمايه

 .اندزدايي شدهتورم 3101هاي سال قيمت
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مهاجرت از روستا به شهر با اين  ميزان يبراي محاسبه: tM مهاجرت از روستا به شهر يمحاسبه

فرض كه نرخ مهاجرت خارجي به كشور صفر است و رشد جمعيت شهري برابر نرخ رشد جمعيت 

صورت تغيير جمعيت كل شهري منهاي باشد، ميزان مهاجرت از روستاها به شهرها بهكل مي

حاسبه شده ، مرشد طبيعي جمعيت افزايش يافته است يدرصدي از جمعيت شهري كه در نتيجه

 (:111 گلداسميت، )است

(1) � ) 11 �+�= UtUtt PgPM  

جمعيت  UtP�1جمعيت شهري در سال جاري و  UtPنرخ رشد طبيعي جمعيت و  gكه در آن 

با توجه به مدل مهاجرت، نرخ دستمزد شهري و روستايي در مهاجرت . باشد شهري در سال قبل مي

 (:111 گلداسميت، )آينددست ميبه( 2)و ( 1)باشند و به ترتيب از روابط  روستايي مؤثر مي
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WR  نسبت دستمزد شهري به روستايي كه شاخصي از شکاف بين دستمزد شهري و روستايي

 (:111 گلداسميت، )ي زير محاسبه شده استاست كه با استفاده از رابطه
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و  AtYترتيب بر تعداد جمعيت فعال روستايي و شهري داللت دارند و به UtPو  AtPكه در آن 

UtY براي ارزش افزوده بخش شهري مجموع )باشندوده بخش روستايي و شهري ميبيانگر ارزش افز

 (.111 گلداسميت، )استعت و خدمات در نظر گرفته شده ارزش افزوده بخش صن

براي بررسي اثر متغيرها بر مهاجرت، كشش مهاجرت نسبت به تغييرات ساير متغيرهاي مدل را  

گذاري در بخش عنوان نمونه كشش مهاجرت نسبت به ميزان سرمايه به. توان تخمين زدمي

 :آيد دست مي زير به يكشاورزي از رابطه
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گذاري در بخش كشاورزي ، مشتق معادله مهاجرت نسبت به سرمايه

هاي غير مستقيم شامل كشش كشش. گرددطور مشابه محاسبه ميها نيز بهساير كشش. باشدمي
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مهاجرت روستايي مؤثر ر گذاري در بخش كشاورزي ب متغيرهايي است كه از طريق معادله سرمايه

 يعنوان مثال كشش غيرمستقيم توليد ناخالص ملي بر مهاجرت روستايي براساس رابطهبه. هستند

 :شودزير محاسبه مي
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فولر  -هاي تحقيق به لحاظ ايستايي از طريق آمون ديکيمنظور برآورد سيستمي معادالت، دادهبه

گيري دهد كه همه متغيرها با يك بار تفاضلنتايج نشان مي. بررسي قرار گرفتيافته مورد  تعميم

ري كارگيو با به امي معادالت بيش از حد مشخص بودهاي، تم با توجه به شرط رتبه. شوندپايا مي

 . باشندقابل برآورد مي( 3SLS)ايروش حداقل مربعات سه مرحله

كه اولين بار  يافته استفاده گرديدفولر تعميم-ن ديکيها از آزموبراي بررسي ايستايي باقيمانده

صورت به( ADF)فولر تعميم يافته -آزمون ديکي. دمعرفي ش( 3101، 3183)کي و فولرتوسط دي

 :باشد زير مي
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Y ،itYوقفه اول متغير  tY�1است،  t يمتغير در دورهيك  tYكه در آن  ام و iتفاضل مرتبه  ��

i� عدم پايايي است و اگر ( �1=)فرض صفر. باشدر و واريانس يك ميجزء اخالل با ميانگين صف

هاي اين مطالعه از طرق منابع اطالعاتي داده. باشد پايا مي Yسري زماني متغير  ،فرض صفر رد شود

هاي مختلف كل كشور و معاونت مختلف از قبيل بانك مركزي، مركز آمار ايران، قوانين بودجه سال

افزار ين برآورد مدل با استفاده از نرمهمچن. دست آمده استريزي رياست جمهوري بهبرنامه

Shazam انجام پذيرفت. 

  يج و بحثنتا

رگرسيون كاذب، اطمينان از ايستايي دربرآورد يك الگوي سري زماني، براي جلوگيري از تشکيل 

 فولر تمامي متغيرها غيرايستا و همگن از درجه -براساس نتايج آزمون ديکي. متغيرها ضروري است

هاي دو معادله از نظر آزمون همگرايي اين متغيرها، باقيماندهمنظور  بنابراين به. باشنديك مي

 . ه شده استارائ 3اند كه نتايج آن در جدولايستايي بررسي شده

هاي دو مدل، تمامي متغيرها همگرا بوده و امکان ايجاد و ايستايي باقيمانده 3با توجه نتايج جدول

ارائه  1و   نتايج برآورد سيستم معادالت در جداول . رگرسيون كاذب بين آنها وجود نخواهد داشت

R،  با توجه به جدول. شده است
باشد، به اين مي 11/1محاسبه شده براي معادله اول برابر  2
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شود كه كار گرفته شده توضيح داده ميدرصد تغييرات اين تابع توسط متغيرهاي به 11مفهوم كه 

 . نشان از انتخاب صحيح و مناسب متغيرها است

غير از متغير نرخ بهره تمامي متغيرها  ها مطابق با انتظار بوده است و بهدر معادله اول تمامي عالمت

گذاري مؤثر توانند بر سرمايههاي اقتصادي ميساير متغيرهايي كه براساس تئوري. دار هستند معني

المت نادرست از مدل حذف و در داري يا عدليل عدم معنياما به. باشند نيز در مدل گنجانده شد

متغيرهاي شاخص قيمت محصوالت كشاورزي، نرخ باسوادي . فوق برآورد گرديد يمعادله نهايت

داري بر ميزان يد ناخالص داخلي و سطح زيركشت كشاورزي تأثير مثبت و معنيروستايي، تول

     كار تأثير منفي بر وري نيروياما متغير بهره. اند گذاري در بخش كشاورزي داشتهسرمايه

همچنين متغير نرخ بهره مطابق با انتظار داراي عالمت . گذاري بخش كشاورزي داشته استسرمايه

 يگذاري در بخش كشاورزي در صورت افزايش نرخ بهره به معناي كاهش سرمايه منفي است و اين

داري وجود بازار غير  شايد علت اين عدم معني. دار نشده است البته اين متغير معني. بانکي است

 .رقابتي سرمايه و تعيين دستوري نرخ بهره توسط بانك مركزي باشد

R.دهدمينتايج برآورد تابع مهاجرت را نشان  1جدول
دهد كه دست آمده از مدل نشان ميهب 2

همچنين تمامي . دهندخوبي توضيح ميدرصد از تغييرات متغير وابسته را به 80متغيرهاي مدل 

جز ارزش افزوده بخش كشاورزي تمامي متغيرهاي مستقل عالمتي اند و به دار شدهمتغيرها معني

 .اندمطابق با انتظار داشته

دهد ، متغير ضريب جيني تأثير مثبت بر روند مهاجرت داشته و نشان مي1با توجه به جدول

نواحي روستايي به اين مفهوم كه توزيع درآمد در  رصورتي كه ضريب جيني افزايش يابد؛د

تواند از بنابراين توزيع عادالنه درآمد و ثروت مي. يابدروند مهاجرت افزايش مي تر شود،غيرعادالنه

متغير مخارج عمراني دولت در روستاها با عالمت منفي . ه به شهرها بکاهدرويروند مهاجرت بي

دهد با افزايش مخارج دولت در عمران و نوسازي روستاها، ميزان دار شده كه نشان ميمعني

ها بين جوامع شهري انتظار هم براين است كه با كاهش شکاف. مهاجرت از روستا كاسته خواهد شد

متغير ارزش افزوده بخش كشاورزي با عالمت مثبت . جرت كاسته شودو روستايي از روند مها

يابد كه البته دهد كه با رشد بخش كشاورزي، مهاجرت افزايش ميدار شده است كه نشان ميمعني

انتظار براين است با افزايش درآمد در بخش كشاورزي حتي مهاجرت . اين بر خالف انتظار است

دليل اين عالمت به دليل ساختارهاي موجود در بخش كشاورزي،  شايد. وجود بيايدمعکوس هم به

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 

ها تواند تأثير غيرمستقيم ساير پديدهافزوده ميت عالمت مثبت ارزش البته عل. شودافتخار تلقي مي
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اين قشر به مهاجرت و كسب مشاغل  يمثل وجود ساختار جمعيتي جوان در روستاها و عالقه

عالمت ضريب متغير شکاف دستمزد شهر و روستا . صنعتي و خدماتي و كسب درآمد باالتر هم باشد

دهد با افزايش شکاف درآمد ميان شهر و و روستا،  ه كه نشان ميدار شدنيز با عالمت مثبت معني

بنابراين افزايش دستمزد روستايي، يا تعديل دستمزد شهري نسبت به . يابدمهاجرت نيز افزايش مي

گذاري در نهايت متغير سرمايه. تواند روند مهاجرت به شهرها را كاهش دهددستمزد روستايي مي

گذاري  دهد با افزايش سرمايهدار شده است كه نشان ميمنفي معنيدر بخش كشاورزي با عالمت 

گذاري در در بخش كشاورزي از ميزان مهاجرت به شهرها كاسته خواهد شد كه اين اهميت سرمايه

 .كندبخش كشاورزي را گوشزد مي

در  .دهددرصد تغيير در يك متغير به ازاي يك درصد تغيير در متغير ديگر را نشان مي ها، كشش

گذاري در بخش كشاورزي نسبت به متغيرهاي مستقل معادله اول گزارش  سرمايه كشش 1جدول

 .شده است

يك درصد افزايش در شاخص قيمت محصوالت  ،شودمشاهده مي 1طور كه در جدولهمان

براساس كشش مربوط . دهد گذاري در بخش كشاورزي را افزايش مي درصد سرمايه 32/1كشاورزي، 

درصدي  1/ 3رخ بهره بانکي، افزايش يك درصدي در اين نرخ منجر به كاهش به متغير ن

لحاظ  طور كه ذكر گرديد ضريب اين متغير بهگذاري كشاورزي خواهد شد؛ البته همان سرمايه

درصد  18/3يك درصد افزايش در نرخ باسوادي روستايي منجر به . دار نشده است آماري معني

همچنين رشد يك درصدي توليد ناخالص . شودخش كشاورزي ميگذاري در بافزايش در سرمايه

افزايش يك . د شدگذاري بخش كشاورزي خواهدرصدي در سرمايه  /1 ملي منجر به افزايش 

گذاري درصدي در سرمايه 8/3 هاي كشاورزي منجر به افزايش كشت زميندرصد در سطح زير

  /11كار كشاورزي، سبب كاهش ويوري نيربخش كشاورزي خواهد شد و رشد يك درصدي بهره

هاي مستقيم و غير مستقيم مهاجرت كشش. گذاري كشاورزي خواهد شددرصدي در سرمايه

 .گزارش شده است 2روستايي نسبت به متغيرهاي ملحوظ در مدل در جدول

درصد افزايش  11/1رشد يك درصدي ضريب جيني، مهاجرت روستايي را ،  2 با توجه به جدول

درآمد مهاجرت روستايي را افزايش خواهد  ياين بدان مفهوم است كه توزيع ناعادالنه .خواهد داد

اما تأثير اين متغير  ،مخارج عمراني دولت در روستاها منجر به كاهش مهاجرت خواهد شد. داد

درصد  1/ 1كه افزايش يك درصدي مخارج عمراني دولت در روستاها تنها طوريبه .اندك است

رشد يك درصدي در ارزش افزوده بخش كشاورزي منجر به افزايش . دهدش ميمهاجرت را كاه

شکاف دستمزد . درصدي در مهاجرت روستايي خواهد شد كه علت آن نيز تشريح شد 3/3 

كه با توجه به كشش، طوريبه .شوداي براي مهاجرت به شهر محسوب ميروستايي انگيزه-شهري



 313 (183-111صص)1312بهار/1شماره/ 5جلد/تحقيقات اقتصاد كشاورزي

درصدي در  2/1 روستايي منجر به افزايش -زد شهرييك درصد افزايش در شاخص اختالف دستم

گذاري بخش كشاورزي سبب كاهش رشد يك درصدي در سرمايه. مهاجرت روستايي خواهد شد

گذاري در همچنين متغيرهاي تأثيرگذار بر سرمايه. درصدي در مهاجرت روستايي خواهد شد 32/1

يك درصد افزايش در . مؤثر هستندطور غيرمستقيم بر مهاجرت روستايي نيز بخش كشاورزي، به

 1/ 1گذاري، منجر به كاهش  شاخص قيمتي محصوالت كشاورزي از طريق اثرگذاري بر سرمايه

با توجه به كشش غير مستقيم محاسبه شده، افزايش يك . شود درصدي در مهاجرت روستايي مي

. خواهد شد درصدي در مهاجرت روستايي 1/ 1درصدي در نرخ بهره بانکي منجر به افزايش 

گذاري منجر به همچنين افزايش يك درصدي در نرخ با سوادي روستايي از طريق اثر بر سرمايه

رشد يك درصدي توليد ناخالص ملي نيز، روند . شوددرصدي مهاجرت روستايي مي 13/1كاهش 

افزايش يك درصدي سطح زيركشت نيز، . درصد كاهش خواهد داد 11/1مهاجرت روستايي را 

كار اين طبيعي است كه با افزايش سطح زيركشت، نيروي. دهدصد مهاجرت را كاهش ميدر 1/1 

رو افراد كمتري جهت يافتن شغل به شهرها مهاجرت بيشتري جهت كار كشاورزي نياز باشد و ازاين

درصدي در مهاجرت  12/1كار سبب افزايش وري نيرويهمچنين رشد يك درصدي بهره. كنندمي

ماي كار كشاورزي، كارفروري نيرويشايد علت اين باشد كه با افزايش بهره .شودروستايي مي

به نيروي كار كمتري جهت دست يافتن به سطح خاصي از توليد نياز ( دارانمالکان و باغ)كشاورزي

داشته باشند و لذا تعدادي از كشاورزان بيکار شده و جهت يافتن شغل مناسب دست به مهاجرت 

شود و با كار باعث افزايش دستمزد نيروي كار كشاورزي ميوري نيرويرشد بهرهاز طرفي . زنندمي

كار كشاورزي يابد و در نتيجه نيرويافزايش قيمت اين نهاده توليد، تقاضا براي آن نيز كاهش مي

خصوص با در  همچنين با ارائه امکانات و تسهيالت مورد نياز براي روستاها به. شودبيشتري بيکار مي

رويه اين مهاجران توان از هجوم بيگرفتن انتظارات نسل جوان و ايجاد اشتغال در روستاها مي نظر

 .به شهرها جلوگيري كرد

 نتيجه گيري و پيشنهادات
به اين دليل . موضوع مهاجرت روستايي همواره مورد توجه اقتصاددانان و جامعه شناسان بوده است

توليد و گراني محصوالت كشاورزي، كمبود محصوالت كه مهاجرت به شهر، تبعاتي نظير كاهش 

هاي فرهنگي و اجتماعي در جوامع اساسي نظير گندم و تهديد امنيت غذايي و بيکاري، نابسماني

هدف از اين مطالعه بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاييان به . شهري را در پي خواهد داشت

نتايج مطالعه نشان . رد سيستمي استفاده شده استبراي اين منظور از روش برآو. شهرها بوده است

دهد كه بهبود توزيع درآمد، افزايش مخارج دولتي در عمران روستاها، كاهش شکاف دستمزد مي

گذاري در بخش كشاورزي منجر به كاهش روند مهاجرت به  ميان شهر و روستا و همچنين سرمايه
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اي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها، شود كه بررو پيشنهاد مياز اين. شهرها خواهد شد

ضمن  با ايجاد صنايع و خدمات مرتبط با كشاورزي در روستاها. روستاها تسريع گردد يروند توسعه

تر ثروت هاي كشاورزي موجبات افزايش درآمد و توزيع عادالنهبخشكار در زيرجايي نيرويجابه

هاي الزم جهت رشد روستايي، زيرساخت ين و توسعهبا افزايش مخارج دولتي در عمرا. فراهم گردد

كار وري اندك نيرويدستمزد اندك در بخش كشاورزي ناشي از بهره. بخش كشاورزي فراهم گردد

جايي نيروي كار، بنابراين با ايجاد كسب و كار كشاورزي و جابه. خصوص در زيربخش زراعت است به

زدها در بخش كشاورزي افزايش خواهد يافت كه توليد متوسط بخش كشاورزي و در نهايت دستم

كار كار، مازاد نيرويبا افزايش دستمزد نيروي. اين نيز موجب كاهش روند مهاجرت خواهد شد

گذاري در صنايع روستايي و صنايع مرتبط با كشاورزي در روستا، جذب كشاورزي از طريق سرمايه

دولت عالوه بر اهداء تسهيالت جهت . وداين صنايع شوند تا از مهاجرت به شهرها جلوگيري ش

   ها موجبات حضور بخش خصوصي جهت گذاري به كشاورزان، بايد از طريق مشوقسرمايه

همچنين جديت دولت در ارتقاي . گذاري در بخش كشاورزي و نواحي روستايي را فراهم كندسرمايه

. گذاري كشاورزي داشته باشدمايهتواند اثر مثبتي بر سرآموزش و افزايش نرخ باسوادي روستايي مي

  هاي كشاورزي نيز هاي بال استفاده و همچنين تشويق به زيركشت بردن زمينماليات بر زمين

 .تواند در كاهش مهاجرت مؤثر باشدمي
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 هاپيوست
 هاي دو معادله برآورد سيستمیيافته براي باقيماندهفولر تعميم-نتايج آزمون ديکی -1جدول

 داریسطح معني ADFآماره شرح متغير

 10/1 -3/4 (درسطح)با عرض از مبدأ و بدون روند  گذاري در بخش کشاورزي هاي معادله سرمايهباقيمانده
 10/1 -4/3 (درسطح)با عرض از مبدأ و بدون روند  هاي معادله مهاجرت روستاييباقيمانده

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

 

 

 گذاري در بخش كشاورزينتايج معادله سرمايه -2جدول

 سطح احتمال t-studentآماره  ضرايب متغير توضيحي

constant 0/6666- 6/6- 10/1 

Pagri 4/8 8/0 0/1 

R 6/44- 4/1- 66/1 

Literacy 01/004 1/0 0/1 

GDP 133/1 6/4 10/1 

Hec 1110/1 1/6 10/1 

Lpro 1/0060- 4/3- 10/1 
LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION =  -425.8 R2=0.94 

 هاي تحقيقيافته: مأخذ            

 
 

 نتايج برآورد معادله مهاجرت روستايی -3جدول

 سطح احتمال t-studentآماره  ضرايب متغير توضيحي

constant 0/111- 1/ - 13/1 

Gini 0/010 8/3 3/1 

Ins 1110/1- 3/1- 13/1 

Agri 13/1 1/0 13/1 

WRt 2/11 1/3 3/1 

Inv 10/1- 1/0- 0/1 
LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION =  -425.8 R2=0.87 

 هاي تحقيقيافته: مأخذ        
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 گذاري نسبت به متغيرهاي معادله اولكشش سرمايه -4جدول

 Pagri R Literacy GDP Hec Lpro 
 - /11 8/3   /1  18/3 -1/ 3 32/1 كشش

 هاي تحقيقيافته: مأخذ                             

 
 

 هاي مستقيم و غير مستقيم مهاجرت روستايی نسبت به متغيرهاي كل مدلكشش -5جدول

 Gini Ins Agri WRt Inv Pagri R Literacy GDP Hec Lpro 
 - - - -   -32/1 2/1  3/3  -1/ 1 11/1 مستقيم كشش

 12/1 -1/1  -11/1 -13/1 1/ 1 -1/ 1 - - - - - كشش غيرمستقيم

 هاي تحقيقيافته: مأخذ     


