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 طرح مسأله -1

  ی کشور در روستاها زندگ  تیدرصد از جمع  26حدود    ی عنینفر    ونیل یم  21حدود    1395در سال  

شکار    ، یارزش افزوده کشاورز   88.1  تیجمع  نی، هم1393در سال  این در حالی است که  .  اند کرده ی م

درصد ارزش    24.1درصد ارزش افزوده معدن،    72.9  ،ی ریگ یدرصد ارزش افزوده ماه  87.6  ، یو جنگلدار

(.  1396 ران،ی اند )مرکز آمار اکرده   د یدرصد ارزش افزوده هتل و رستوران را تول  14.8افزوده صنعت و  

مختلف را شکل داده    یهادر حوزه   یده اقتصاد ملاز ارزش افزو   یبخش مهم  ییروستا  اتیح  نیبنابرا

کشور برخوردار    ی برا  یاژه یو  تیاز اهم  یمانند کشاورز  یمهم  یهاحوزه است و تداوم آن به خصوص در  

کاهش    1395درصد در سال    26به حدود    1335درصد در سال    68.6از  سهم جمعیت روستایی  است.  

دهد که شهرها با روندی  ه است. این شاخص نشان می یافته ولی رقم مطلق جمعیت تغییر زیادی نکرد

 اند. تر نسبت به مناطق روستایی رشد وتوسعه یافته پرشتاب

روستاها بوده    تیعلل کاهش جمع  نیروستاها به شهر، از مهمتر  یبرخ  لیمهاجرت از روستاها و تبد 

مهاجرت،   باشد،با توجه به اینکه گرایش به مهاجرت در بین جوانان بیش از سالخوردگان می   است.

روستا را در چرخه فقر نیروی انسانی نوآور و رکود فعالیت اقتصادی قرار داده و شهرهای مقصد را با  

حاشیه  می مشکالت  روبرو  مولفه اصلی کند.  نشینی  مهاجرت،  دلیل  پترین  همچون  اقتصادی  یدا  های 

؛  1385باشد )قاسمی اردهائی،کردن شغل مناسب، تامین معیشت پایدار و یافتن شغل برای فرزندان می 

گرجیان،  شمش و  دیگران  عزمی ؛  1397،  نبیییان  و   اسفندیاری ؛  1389الدینی  بنابراین،    (.1392،  و 

 دهد.تواند شتاب مهاجرت را کاهش های اشتغالزا و کارآفرین در روستاها می توسعه فعالیت 

ترین تفاوت  مایه مسکن در روستا نیاز خانوار و بستر و شرایط محیطی است. شاید یکی از اساسیبن

روستایی  و  شهری  )سرتیپی  مسکن  باشد  سکونت  و  معیشت  تولید،  و    1388پور،درآمیختگی 

واحد خودکفا    ک یاوالً    یی»هر خانه روستاتوان گفت؛  به طوری که می (.  1392، کرانیو    الحسابیعلی

و    عی توز  د،یلذا برای امور مربوط به تول.  دارد  شت یو تنگاتنگ بـا نـوع مع  م یارتباط مستق  اًیثاناست و  

نوع    بلکه  ،تیف ی مل اقتصادی نه تنها کعوا  ب، یترت  نیکند. به ای مصرف، فضاهای متعددی را طلب م

مسکن در روستاها    تیاهمبنابراین    .(104:  1387« )زرگر،  کنند ی م  نیی تع  ز یرا ن  ازیفضاهای مورد ن

  با این حال، نگاه   است.  ییو اقتصادی جامعه روستا  یستیز  یاصل  ازهایین  آن به  ییاز پاسخگو  یناش 

توجهی به ابعاد معیشتی، مشکل مسکن روستایی را به مقاوم نبودن  طراح و مهندس و کم   باال به پائین

تقلیل داد امکانات رفاهی  و  برابر مخاطرات و کمبود خدمات  ترتیب سالها.  استه  در  از  بدین  ، یکی 

تعریف  سازی مسکن و تامین خدمات رفاهی در روستاها  شروط ماندگاری جمعیت را بهسازی و مقاوم 

کننده از  خود را در جایگاه استفاده   ند ریز کوشش کرداین دیدگاه، طراح، معمار و برنامه در نتیجه  .  شد 



 4 /   گزارش مدیریتی ی مسکن اانقالب اسالم ادینب

که به صورت بطئی و در انطباق با محیط،  ند  کن مسکنی  جایگزین    فضا قرار داده و مسکنی مدرن را 

از این زمان به بعد مسکن آن چیزی شد که دیگران    فرهنگ و معیشت روستایی شکل گرفته بود.

و تلفیق معیشت  آوری فیزیکی و کالبدی، روح، هویت و »سکنا گزیدن«  در عین افزایش تاب  وخواستند  

  به عنوان   مسـکن  یشـتیو مع  ـدی یهای تولخصلت ،  در این فرایند   .گردید را تضعیف  و فعالیت و زیست  

  52:  1394،و دیگران ی )اسالم دهد ی که به آن وجـه اقتصـادی م  ییاز ساختار مسکن روستا  یقسـمت

 . دچار تغییر اساسی شد   (1389پور، و سرتیپی 

دهد که سهم واحدهای مسکونی  نشان می   1397و    1387ای در سالهای  نتایج آمارگیری نمونه 

درصد رسیده است. این در حالی    77.0درصد به    59.83از    ی رزیستیغ  عملکرد   فضا بافاقد  روستایی  

به حدود    1387درصد در سال   5.01است که سهم واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی و بتنی از  

درصد به واحدهای مسکونی دارای    17طی یک دهه بیش از    درصد بالغ شده است. به عبارتی  24

درصد به واحدهای مسکونی فلزی و بتنی    19  افته وفضاهای غیرزیستی )فعالیتی و معیشتی( کاهش ی

که همراه با مقاوم شدن بنا و اسکلت واحدهای مسکونی،    دهد نشان می زوده شده است. این آمارها  اف

روستایی در یک  نوعی »معیشت زدایی« از واحد مسکونی روستایی اتفاق افتاده است. کارکرد مسکن  

   معیشتی به سکونتی و خوابگاهی در حال تغییر است. – از زیستی الگوبرداری از مسکن شهری،  

مهاجرت و جابجایی جمعیت از روستا به شهر و جریان معکوس آن تحت تاثیر عوامل و متغیرهای  

کنند. اشتغال و افزایش درآمد در روستا در کنار سایر عوامل  مختلفی است که به صورت شبکه عمل می 

کی  محور یمسکن معیشتاستفاده از فضای مسکن برای فعالیت اقتصادی و  نقش و تاثیر مهمی دارد.  

ها و بسترهای کالبدی و فضایی است که به اشتغال و افزایش درآمد روستایی و ایجاد تنوع در  از زمینه 

می  کمک  درآمدی  معیشتمنابع  مسکن  تاثیر  میزان  و  نقش  اما  برگشت  کند.  و  مهاجرت  بر  محور 

این سوال    . این پژوهش به دنبال پاسخگویی بهبودجمعیت به روستا موضوع و مسئله اصلی این تحقیق  

سازی مهاجرت معکوس  چه نقشی بر تثبیت جمعیت و زمینه محور  معیشتکه مسکن    بوده استاصلی  

هدف اصلی این مطالعه سنجش  بنابراین    ؟شودو این تاثیر طی چه فرایندی اعمال می  شته به روستا دا

 . ستبوده ابر تثبیت جمعیت روستایی و مهاجرت به روستا محور معیشت میزان تاثیر مسکن 

 عوامل موثر بر مهاجرت و تثبیت جمعیت  -2

مهاجرت،    پدیده  به  نگاه کلی  مبد   ی عوامل در  از  آن    در   که   شوند ی م  اء سبب حرکت  به  اصطالح 

می   «1دافعه »عامل عوامل  شود گفته  تسرکه    ی و  م  عی سبب  مقصد  در  آن    و   شوند ی حرکت  به 

 
1 Push Factor 
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و فضای زیست  روستایی  (. تغییر در واحد مسکونی  82:  1368زاده،گویند )لهساییمی   «1جاذبه »لعام

هم به عنوان دافعه و هم به مثابه جاذبه در مهاجرت مورد تاکید خاص است.  ساکنان روستا  و فعالیت  

و    ینیالد )شمشاند  در اغلب مطالعات، اشتغال و درآمد را به عنوان مهمترین عامل مهاجرت دانسته

 . (1392،  شمسیو   میرزایی قلعه، عزمی؛ 1397، نبیییان،  اسفندیاری ؛ 1389 ،انیگرج

مهاجرت به    ی بـرا  یازه یانگ با اینکه    ییدرآمد روستا  ش یافزا  دهد،ینشان م   های بررس با این حال  

مــ مهاجرت می رود یشمار  باعث  مواردی خود  در  و  نبوده  عامل  تنها  یک طرف  از  اما  افراد    شود.، 

کرده  می   بیشتر   ترتحصیل  ثروتمندترین مهاجرت  و  بکنند  تـوان  گسیل    تحصیل  یبرا  یشتر یها  و 

بیشتر مهاجرت می  ثروتمندترها  بنابراین  دارند؛  را  به مدرسه  و همکاران،    کنند فرزندان  )ایراندوست 

مشیر دولب عمل  تواند مثل ش در روستاها می   ،به عبارت دیگر افزایش درآمد به هر نحو ممکن  . (1392

تواند تواند بسترساز مهاجرت باشد. زمانی این عامل می کند و هم می کند. هم جاذب مهاجران عمل می 

به عنوان مانع مهاجرت از روستا و جاذب افراد جاکنده از شهر باشد که در مجموعه عوامل دیگر سیستم  

 قرار گرفته و همه اجزاء با هم دیده شود. 

اینکه به عنوان بازدارنده مهاجرت و یا جاذبه جمعیت جاکنده از روستا عمل  فعالیت و درآمد برای  

تواند به صورت  کننده داشته باشد. این نقش می کند باید بتواند در زندگی و معاش خانوار نقش تعیین 

ها پذیر با سایر فعالیت مستقل از سایر منابع درآمدی باشد و خود این فعالیت ظرفیت درآمدزایی رقابت

ا داشته باشد و یا به صورت مکمل بتواند بر پایداری و افزایش درآمد اثرگذار باشد. بنابراین کسب و  ر

تواند در حفظ جمعیت در  کاری که منجر به درآمد قابل رقابت با سایر مراکز و مقاصد نباشد، نمی

تماعی و کاهش  مبداء نقش پایداری داشته باشد و با ایجاد شرایط دیگری مثل توسعه شبکه روابط اج

 ریسک جابجایی، مهاجرت اتفاق خواهد افتاد.  

شده عمدتاً نقش مکمل  مشاغل خانگی و آنچه در فضای زیستی روستایی به صورت سنتی انجام می 

درآمد اصلی را بر عهده داشته است. مشاغلی مثل قالی بافی، دامداری، پرورش مرغ و .. مشاغلی بودند  

رفته است. در  انجام بوده و درآمد مکمل کشاورزی و زراعت به شمار میکه توسط زنان و دختران قابل  

از جمله مغازه سال ایجاد خانه های اخیر فعالیت خدماتی و گردشگری  به  های بومداری و  نیز  گردی 

فعالیت قبلی اضافه شده ولی خود یک فعالیت مستقل به شمار رفته و زیست در کنار آن حفظ شده  

های کوچک و خانگی را در  شود، وجه غالب فعالیت صحبت می محور  معیشتسکن  است. زمانی که از م

هایی که نیاز به فضای بزرگ داشته و نیروی کار  گیرند. در این پاالیش اولیه بسیاری از فعالیت برمی 

 
1 Pull Factor 
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کند به دالیل فضایی و مکانی و نیز اجتماعی و فرهنگی امکان بروز و ظهور در واحد  زیادی را طلب می 

 مسکونی را ندارند.

کسب و کارهای خانگی در دوران جدید و جامعه مدرن، دچار تغییر ماهوی و شکلی شده است. اگر  

تا دیروز کسب و کارهای خانگی نیازمند فضا و امکانات فیزیکی بود، کسب و کارهای مدرنی توسعه  

مدزایی و اشتغال ایجاد  های جدیدی برای درآیافته و در حال ترویج است که با فضای حداقلی ظرفیت 

ک طرف و ارتقاء آگاهی  ها در دوران جدید و مشارکت اقشار مختلف از ی اند. بی مکان شدن فعالیتکرده 

موضوعی است که بر این فرایند تاثیر    ،و سواد عمومی در بین روستائیان و زنان و دختران از سوی دیگر

گی نیازمند فضا و کالبد خاص نیست و بازتولید  گذارد. بنابراین همیشه مشاغل و کسب و کارهای خانمی 

 فضاهای چند عملکردی سنتی در شکل مدرن آن در روستاها نیز قابل مشاهده است.

متنوع و دارای ابعاد و زوایای متفاوتی    ،عوامل تاثیرگذار بر مهاجرت و جابجایی جمعیتبدین ترتیب  

بندی و  گوناگونی داشته باشد. برای دسته   تواند نمودهایهای مختلف می ها و زمان است که در مکان 

حسینی،  های متعددی وجود دارد )نگاه کنید به: حاجشناسی عوامل تاثیرگذار بر مهاجرت نظریه گونه 

 ها در اینجا ضرورت ندارد.  ( که پرداختن به همه این نظریه 1385

گیرد  می   روستا صورت  بیشتر در پاسخ به تفاوت درآمد مورد انتظار شهر و  در مدل تودارو مهاجرت

تودارو گام مهم در شناسا.  (42:  1367تودارو،)   تا درآمد واقعی    یی شناسا  مهاجرت،  ده یپد   ییاز نظر 

خود از عوامل    ن یکه ا  گذارد یدر روستا و شهر اثر م  درآمد   که بر   باشد یم   یاجتماع  استیاقتصاد و س 

ندگی و تغییر نگرشها موضوع مهم  سبک ز.  ( 1392)ایراندوست و همکاران،  ـد یآی حساب مـ   به   مهاجرت

 (. 1397دیگری است که در مهاجرت روستا به شهر نقش تعیین کننده دارد )عنابستانی و دیگران،

نیست عامل  یک  برایند  مهاجرت  نظریه،  این  جابجایی جمعیت    ؛بنابر  بر  عوامل  از  ترکیبی  بلکه 

اجرت را فرار از محرومیت و یک  ترین عامل موثر بر مهتاثیرگذار است. نظریه محرومیت نسبی اصلی 

کنش  از عوامل  های کارکردگرا، مهاجرت را پیامد یک مجموعه در هم داند. نظریه فرایند تدریجی می 

داند. نظریه جذب و دفع، فاصله روستا تا شهر، عوامل جذبی و دفعی و سایر عوامل را در مهاجرت  می 

 کنند.   در شهر و روستا توجه می های دوبخشی به تفاوت درآمد  داند و نظریه دخیل می 

توان گفت عامل اقتصادی یک عامل )با نقش کم یا زیاد( تاثیرگذار بر مهاجرت و  بدین ترتیب می 

ولی عوامل متعدد دیگری نیز بر این فرایند تاثیرگذار است. عامل ،  رودتثبیت جمعیت به شمار می 

که در نظام عوامل تاثیرگذار دارای روابط و مناسبات تواند بر مهاجرت تاثیرگذار باشد  اقتصادی زمانی می 

 (. 1شماره   و جایگاه خاص خود قرار گیرد )جدول 
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 عوامل موثر بر مهاجرت روستایی  1جدول شماره 

 های اصلی مولفه عامل کلیدی 

 عوامل اجتماعی روانی 

 شهرها و عدم رضایت از زندگی روستایی شهرگرایی و میل به زندگی مدرن در   -

 درک اختالف فضایی بین شهر و روستا -

 دور شدن از نظارت اجتماعی و ساختارهای سنتی -

 های فردی افزایش نرخ سواد و باسوادی زنان و تغییر در انگاره  -

 عدم دسترسی مناسب به خدمات مورد انتظار  -

 شهرنشین   ها و روابط افراد و خانوارها با وابستگانتوسعه شبکه  -

 ازدواج و وابستگی فامیلی جدید  -

 عوامل جمعیتی

 افزایش نرخ موالید و رشد جمعیت و فزونی نسبت به منابع محیطی  -

 تغییر در ترکیب جمعیت در اثر موالید پس از انقالب  -

 مدرنیزاسیون در روستا و مازاد جمعیت و نیروی کار  -

 عوامل طبیعی و فیزیکی
 حوادت و مخاطرات طبیعی -

 های توسعه روستا محدودیت  -

 عوامل اقتصادی و معیشتی

 جا ماندن مشاغل و کسب و کارهای روستایی از تغییرات جدید  -

 پایدار نبودن منابع درآمدی روستایی  -

 رقابت پذیر نبودن کسب و کارهای روستایی و مشاغل سنتی  -

 عوامل زیرساختی 

 کمبود خدمات و امکانات رفاهی مورد انتظار در روستا  -

 ندگی و دورافتادگی از مراکز خدماتپراک -

 شبکه راه و امکانات زیرساختی محدود -

 موجود ادبیات  و قبلی مطالعات  از  استخراج ماخذ:

 

در این مطالعه مسکن به عنوان متغیر تاثیرگذار بر مهاجرت مورد نظر است. مسکن از طریق ایجاد  

فضاهای معیشتی فراتر از سرپناه و اقامتگاه و سکونت، محل تولید و فروش و به طور خالصه یک واحد  

تواند از طریق ایجاد فضای الزم برای کار و فعالیت می محور  معیشت معیشتی است. مسکن  -زیستی

درآمد و رفاه بوجود آورده و بر انگیزه فرد در ماندن در روستا تاثیرگذار باشد. اما همانگونه که گفته  

بودن مسکن  محور  معیشت. همچنین  به تنهایی بر مهاجرت اثر نخواهد داشتمحور  معیشت مسکن  شد،  

ارت دیگر با تغییر سبک  تواند عامل مثبت یا بازدارنده برای سکونت و اقامت باشد. به عبهم خود می 

زندگی فضا و کالبد مسکن نیز تغییر پیدا کرده است. بنابراین تغییرات مسکن خود تحت تاثیر عوامل  

بیرونی و درونی )افزایش و یا کاهش تعداد افراد خانوار( است. سبک زندگی و افزایش درآمد دو متغیر  

شدن مسکن  محور  معیشت توانند بر  می   گذارند،بیرونی هستند که به نسبت تاثیری که بر مسکن می 

 اثرگذار باشد.
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در کنار فضاهای معیشتی    ،عالوه بر این دسترسی به خدمات و امکانات در داخل واحد مسکونی

توانند بر نوع فضاها و عملکرد آنها تاثیر گذاشته و فضاهای معیشتی را به نفع امکانات و خدمات  می 

یا تغییر مکان دهد. به عنوان مثال ضرورت وجود حمام به    ضروری، از فضاهای واحد مسکونی حذف و

عنوان یک فضا در داخل واحد مسکونی یا وجود اتاق مستقل برای فرزندان و ... باعث تغییر عملکرد  

 شود.  فضاهای داخلی و حذف و اضافه شدن به فضاهای موحود می

مهاجرت معکوس در یک شبکه به هم  بر پایداری جمعیت و  محور  معیشتنتیجه آنکه نقش مسکن  

های عاملیتی همچون  . در این شبکه از یک طرف مولفه ای از متغیرهای درونی و بیرونی قرار داردبسته

ها سیاستها و سبک زندگی نقش دارند و از سوی دیگر عوامل ساختاری کالن همچون  ها، نگرش ارزش 

های عاملیتی تحت تاثیر روند مدرنیزاسیون  مولفه   های توسعه روستایی.ی دولت، اقتصاد کالن و برنامه 

 کنند.  اجتماعی و فرهنگی تغییر می

بنابراین فضاهای واحد مسکونی از نظر کمی و کیفی تحول یافته و خود را در همه اجزای مسکن  

دهد. نوع فضاها و عملکرد خردفضاها و عناصر تشکیل دهنده مسکن بر این مبنا نمود دیگری  نشان می 

های حمایتی و از طرف دیگر  و برنامه   ها  سیاستهای کالن اقتصادی و  شاخصاز یک سو  کنند.  می  پیدا

انگیزه  و  روستاییعوامل  فرد  دارد  های  و  قرار  اقتصاد کالن  نظر  از  برنامه   ها  سیاست.  دولت،  و  های 

شتر منزلت  شود. در حالی که عوامل عاملیتی بیهای مختلف انجام می حمایت از مسکن در قالب طرح 

، عوامل ساختاری به هزینه و درآمد ملی و نحوه تامین منابع  مدنظر داردو جایگاه و هویت فردی را  

د. این دو همیشه همراستای هم  کنمی مالی و تامین حداقل نیازها و در عین حال پایدارسازی تاکید  

توانند در مقابل  ن تنظیم شود، می ها به صورت باال به پائیو برنامه   ها  سیاستنبوده و به ویژه زمانی که  

هم نیز قرار گیرند. به عنوان مثال، با اینکه کنشگر روستایی و خانواده امروزی تالش دارد تا مسکنی با  

مصالح امروزی برای کسب هویت و منزلت فردی و خانوادگی ایجاد کند که جایگاه دام و تولید به  

های ی کالن بر بوم و طبیعت و تامین مسکن با اندازه  هاسیاستفضاهای رفاهی و خدماتی تبدیل شوند،  

کند. یا زمانی که عامل برای تامین نیازهای معیشتی خود نیاز به فضای دام و طیور  کوچک را ترویج می 

ی کالن بر بهداشتی کردن محیط روستا و واحد مسکونی و رعایت  ها سیاستدر واحد مسکونی دارد، 

شدن مسکن  محور  معیشت   ،کنند. بنابراین برای خانواده فرضیکید می استانداردهای فاصله گذاری تا

در  تواند از جهت اقتصادی قابل توجیه باشد ولی از دید ساختاری خالف ضوابط و مقررات است.  می 
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و یا به طور مستقیم  محور  معیشتنتیجه مجموعه روابطی از تاثیر و تاثر عوامل مختلف از طریق مسکن  

 (.  1گیرد )شکل معیت روستایی شکل می بر حفظ و برگشت ج

 : مدل مفهومی اولیه پژوهش 1شکل 

 روش پژوهش -3

ا از نوع راهبرد همسوساز  ی بیپژوهش ترک  نیروش مورد استفاده در  ا  یو    ن یهمزمان است. در 

  سه یمقا  قیطرند و سپس از  وش می   آوریبه طور همزمان جمع   یف یو ک  ی راهبرد، هر دو نوع داده کم

 . شودمی  جینتا یی و واگرا ییهمگرا زان یم ن ییو بحث اقدام به تب  ریدر مرحله تفس ی اطالعات گاهیدو پا

ضمن تعیین چارچوب پس از مطالعه اسنادی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب نظران  

نوع مسکن و شرایط تحقق هدف  ی تاثیرگذار بر این ها و متغیرهامولفه محور، مفهومی مسکن معیشت

نفر موضوع    10در این مطالعه پس از مصاحبه حدود    .تثبیت جمعیت روستایی مورد بررسی قرار گرفت

بنابراین   نشد.  اضافه  صاحب   11جدیدی  شد. نفر  گرفته  نظر  در  نظری  حداشباع  تحلیل    نظر  برای 

 .  شده استاستفاده  MaxQdaها از نرم افزار مصاحبه 

آوری اطالعات میدانی  ی، با استفاده از پرسشنامه با پرسشهای بسته و باز اقدام به جمع در روش کم

و   از عوامل مشخص شده  اولویت هر یک  توافق  از ضریب  استفاده  با  و  با  شد. سپس  تحلیل عاملی 

سازی تائیدی ضریب تاثیر هر یک از عوامل بر متغیر وابسته یعنی حفظ و ماندگاری جمعیت در  مدل

 . شد ا مشخص روست

استان بر اساس سهم فضای معیشتی    6ای از بین استانها  گیری و طرح نمونه به صورت خوشه نمونه 

، به سه گروه تقسیم شده و  1397در سال  محور  معیشت استانها بر اساس سهم واحدهای . انتخاب شد 
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استانهر  از   دو  شد   گروه  از  .  (2شماره     )جدول  انتخاب  هر  سپس  از  و  شهرستان  یک  استان  هر 

 .  (3شماره    )جدول به صورت هدفمند برگزیده شد روستا  2شهرستان 

 1397در سال  ی مسکونی دارای فعالیت معیشتیاسهم واحدهبندی استانها بر اساس : دسته2جدول شماره

سهم فضای   دسته بندی 

 معیشتی

 استانهای دسته  تعداد

فضای   کمترین 

 معیشتی

 تهران، البرز، فارس، یزد، هرمزگان،کرمان، سمنان، خراسان رضوی  8 درصد  20زیر  

ایالم، قزوین، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قم، مرکزی، مازندران،   16 درصد   40تا    20 متوسط 

جنوبی،   خراسان  همدان،  بختیاری،  و  چهارمحال  بوشهر،  زنجان، 

 اصفهان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی 

فضای   بیشترین 

 معیشتی

از    40باالتر 

 درصد

 گلستان، خراسان شمالی، لرستان، اردبیل، گیالن، آذربایجان غربی 6

 1397ای سال های پژوهش بر اساس آمارنمونهماخذ: یافته

 ها و روستاهای پیشنهادی اولیه برای انتخاب نمونه شهرستان :3جدول شماره  

 استان نمونه 
شهرستان  

 نمونه 
 علت انتخاب روستا  روستاها 

 فیروزکوه  تهران 
 شهرآباد روستای  

 جلیزجند روستای  

روستاهایی با فاصله از جاده اصلی که تاثیرپذیری کمتری  

 از این عامل دارند. 

 بروجرد  لرستان 
 نصیرآباد روستای  

 روستای دره گرگ 

روستای دارای بافت اقتصادی دامداری و کشاورزی و  

 کالبد نسبتا دست نخورده 

 روستای سنتی و با بافت کمتر دست خورده 

سیستان و  

 بلوچستان 
 چابهار 

 روستای درکش 

 گرم بیت 

روستای مرکز دهستان که از مرکز شهرستان و تاثیر  

 زاد بر آنها ناچیز است آمنطقه  

 قائمشهر  مازندران 
 افراکتی 

 اهنگرکال 

 روستای نسبتا کوچک 

 روستای بزرگ با کارکرد باغداری و زراعی 

 ابرکوه  یزد
 روستای اسدآباد 

 هارونی 

 شهرک سازی و مداخله بعد از سیل و اجرای طرح هادی 

 روستای با فعالیت دامداری و بافت دوگانه

 فاروج  خراسان شمالی 
گنبد ینگه قلعه، یارم

 شیرغان و  
 تر روستای با بافت دست نخورده 

 های پژوهشماخذ: یافته 

  50پرسشنامه و حداکثر    20درصد از خانوارهای ساکن با حداقل    10نمونه انتخابی در هر روستا  

 .د ش  آوری پرسشنامه تکمیل و جمع 332در مجمع . بدین ترتیب تعیین شد ، در هر روستا  پرسشنامه
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 بر تثبیت جمعیت موثر عوامل  -4

وجود داشته است. اما این جابجایی    ی نمونهجابجایی جمعیت در همه روستاها  ، اطالعات میدانیبر اساس  

این    است.در بعضی از روستاها با تراز و مهاجرت خالص مثبت و در برخی از روستاها جریان مهاجرت منفی  

درصد از پاسخگویان معتقد بودند که مهاجرت از    64. حدود  روستا نمود یافته استاثر در تغییرات جمعیت  

درصد از پاسخگویان معتقد بودند که   50وجود داشته است و حدود روستا به بیرون از روستای محل سکونت 

شدند. تفاوت این دو شاخص نشان  وارد    به روستای محل زندگی پاسخگومهاجرانی به صورت خانواری یا فردی  

 .  استاز روستا غلبه با خروج جمعیت دهد که جریان کلی و برداشت عمومی این است که می

مهاجرت مجردی و فصلی از روستا بوده است. برگشت به   بیشتر از  ،وستاهامهاجرت مجردی و فصلی به ر

های فصلی  ترین دلیل مهاجرتروستا در فصول برداشت محصول و تابستان و شرایط مناسب آب و هوایی اصلی

 . (4شماره   )جدول بوده است

 مهاجران در بین روستاهای نمونه بر اساس نوع و نحوه مهاجرت متوسط تعداد  :4جدول شماره  

 متوسط روستاها نحوه   نوع  مبدا/ مقصد

مهاجرت از  

 روستا 

 مهاجرت  دائمی 
 20.36 خانواری 

 62.5 مجردی 

 مهاجرت فصلی
 9.1 خانواری 

 39.2 مجردی 

مهاجرت به  

 روستا 

 مهاجرت  دائمی 
 16.33 خانواری 

 17.74 مجردی 

 مهاجرت فصلی
 - خانواری 

 43.7 مجردی 

 1400تا اردیبهشت    1399ماخذ: پیمایش میدانی اسفند  

 

خانواری    از نوع مهاجرت  ،از روستا  ند که مهاجرتبود  درصد از پاسخگویان معتقد  55در مجموع بیش از  

بوده است. بنابراین مهاجرت به صورت خانواری و مجردی در بین روستاها عمومیت دارد. یکی از دالیل مهاجرت  

به صورت فصلی یا دائمی، تحصیل بوده است. کسانی که برای تحصیل در سطوح عالی و دانشگاهی مهاجرت  

درصد معتقدند    44فرین باشند. اما حدود  توانند محرک توسعه و کارآکنند، در صورت برگشت به روستا میمی

. بودنددرصد با این گویه مخالفت    39.4  و  گردنداند، به روستا بر میکسانی که برای تحصیل مهاجرت کرده

برای تحلیل این موضوع باید تحصیل در سطوح دبیرستانی و زیردیپلم را با تحصیالت دانشگاهی تفکیک کرد.  

اند، شانس برگشت خیلی  سانی که برای تحصیل دانشگاهی از روستا رفتههای محلی مشخص شد ک در مصاحبه

رفته یا شهرهای دیگر  به روستاها  زیردیپلم  برای تحصیل در سطوح  که  اما کسانی  دارند.  احتمال  کمی  اند 

 برگشت بیشتری دارند. 
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مهمترین   ،روستا افراد معتقد بودند که اشتغال، کار و نیز کمبود خدمات در   بیش از سه چهارمدر مجموع 

 55از نظر  و تحصیل به ویژه در سطوح عالیدرصد  67دیدگاه   است. ازدواج و تحصیل دلیل ازعامل مهاجرت 

باالرفتن    ، درصد از افراد  45ز روستا بوده است. از نظر بیش از  امهمترین عامل مهاجرت  از پاسخگویان  درصد  

 .  (5)جدول شماره  تای خود برگردندهزینه زندگی در شهرها باعث شده تا روستائیان به روس

 دالیل اصلی مهاجرت در روستاها :5جدول شماره  

 سهم موافقان  دالیل مهاجرت 

 76.4 اشتغال و کار 

 67.0 ازدواج و تحصیل

 76.6 کمبود خدمات و امکانات 

 44.9 باال رفتن هزینه زندگی در شهر 

 1400تا اردیبهشت  1399میدانی اسفند ماخذ: پیمایش 

از روستا    66حدود   فصلی  توسعه مشاغل خانگی مهاجرت  پاسخگویان معتقدند که در صورت  از  درصد 

کند. وجود مشاغل مکمل شغل اصلی و به ویژه از نظر زمانی و در فصول بیکاری کشاورزان و  کاهش پیدا می

 . (6)جدول شماره   داشته باشدتواند در کاهش مهاجرت فصلی نقش دامداران، می

 کار خانگی در مهاجرت فصلی :6جدول شماره  

 درصد تجمعی  درصد واقعی درصد فروانی  

 7.9 7.9 7.5 25 کامال مخالفم  معتبر

 16.7 8.8 8.4 28 مخالفم 

 33.8 17.0 16.3 54 تا حدودی 

 80.1 46.4 44.3 147 موافقم

 100.0 19.9 19.0 63 کامال موافقم 

  100.0 95.5 317 جمع 

   4.5 15 بدون پاسخ  نامعتبر 

   100.0 332 جمع 

 های میدانی مشاور ماخذ: برداشت 

 

توان در جدول  های محلی و اطالعات شفاهی را میوضعیت مهاجرت روستاهای نمونه بر اساس مصاحبه

  زیر خالصه کرد:
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 وضعیت مهاجرت روستاهای نمونه :7جدول شماره  

 گونه شناسی مهاجرت  علت  نتیجه مهاجرت آبادی 

 مهاجرپذیر  اسدآباد 

رونق فعالیت کشاورزی از کشاورزی  

 خرد به کشت پسته 

 های حمل و نقلی رونق فعالیت

 روستا مهاجرت نیروی کار برای فعالیت کشاورزی در 

 برگشت افراد مهاجرت کرده به صورت خانه دومی 

 مهاجرت به شهر برای سکونت و فعالیت اداری و صنعتی 

 مهاجرت خنثی  هارونی 

 رونق دامداری و حمل و نقل 

 کشاورزی و فعالیت اقتصادی 

توسعه معادن و بهبود زیرساخت  

 ای منطقه

 مهاجرت از روستا به شهر برای اشتغال 

 کارگران فصلی برای کار در معدنمهاجرت 

 رواج خانه دوم برای مهاجران روستا 

 نصیرآباد 

مهاجرفرست  

 دائمی 

 مهاجرپذیر فصلی 

 ی فصل راتییو تغ یمینوسانات اقل

 ی و مسائل و مشکالت اقتصاد یکاریب 

 آوری در برابر تغییر اقلیممهاجرت فصلی برای تاب

 مهاجرت دائمی به بروجرد و تهران برای کار 

 مهاجرفرست  دره گرگ 
 ی و مشکالت اقتصاد یکاریب 

 

 مهاجرت به شهر برای کار و اشتغال 

 برگشت مهاجرتی به دلیل همه گیری و بیماری کرونا 

 مهاجرت خنثی  درکس 

 های غیرمولد رونق فعالیت

رونق فعالیت کارگری و خدماتی در  

 منطقه

مهاجرت فصلی و مجردی به چابهار و راسک برای  

 کارگری  

 مهاجرت از روستاهای اطراف برای کار غیرتولیدی 

گرم بیت  

 باال 
 مهاجرفرست 

 در منطقه  یکارگر تیرونق فعال

در استان هرمزگان   یکشاورز کارگر 

   گریو مناطق د

 ی تجارت مرز یبرا ی مهاجرت فصل

اتفاق   یکار  یروین   نیدر ب  شتریب   یدائم مهاجرت

 افتد یم

 مهاجرفرست  یارم گنبد 
  نیدر ب  ی و رفاه شهر یی شهرگرا

 ان ییروستا

 جوانان بدون کاهش تعداد خانوار  یمهاجرت مجرد

 مهاجرفرست  ینگه قلعه 
اشتغال برای جوانان و شهرگرایی  

 جوانان 

 مهاجرت نیروی کار برای اشتغال

 بازنشستگیبرگشت مهاجران برای گذران دوران 

 مهاجرفرست  شیرغان 

 به اشباع رسیدن مهاجرت جوانان 

آب و هوای معتدل و ییالقی برای  

 بازنشستگان 

 مهاجرت جوانان برای کار در طی دوره 

 برگشت مهاجران بازنشسته برای ییالق 

 مهاجرت مجردی و جوانان ازدواج کرده  اشتغال جوانان در شهرها  مهاجرفرست  شهراباد 

 جلیزجند 

 مهاجرفرست 

مهاجرپذیر  

 موقتی

 اشتغال در شهر  

 گردشگری مذهبی

 مهاجرت جوانان 

 بازدید از روستا به دلیل امامزاده 

 افراکتی 
 مهاجرفرست 

 مهاجرپذیر فصلی 

 ارتقای شغلی و تحرک شغلی 

 شرایط اقلیمی و طبیعی 

پرورش مرغ و طیور و خیاطی در  

 خانه 

شهرهای دیگر برای  مهاجرت دائمی به قائمشهر و 

 کارهای اداری و مشاغل برتر 

برگشت مهاجران به صورت فصلی به روستا برای  

 کشاورزی 

 علیرغم توان افزایی کار خانگی مشکل بازاریابی دارد 

 مهاجرت خنثی  آهنگرکال

 تحرک شغلی و ارتقای شغل 

کنترل توسعه کالبدی برای تغییر  

 کاربری 

 کشاورزی در فصول کار 

 جوانان به شهر مهاجرت 

 برگشت مهاجران برای کشاورزی در فصول کار 

 1400تا اردیبهشت    1399اسفند    -های میدانی مشاورماخذ: بر اساس برداشت میدانی و مصاحبه 
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سبک زندگی    عامل عوامل فردی و مرتبط با کنشگر روستایی با  در قدم بعدی بر اساس مدل مفهومی تاثیر  

در مدل مفهومی دو گروه عوامل عاملیتی و عوامل ساختار در تعامل  و ماهیت شغل مورد بررسی قرار گرفت.  

و اشتغال و درآمد و در نتیجه تاثیر بر ماندگاری جمعیت در روستا مورد  محور معیشتو تاثیر و تاثر با مسکن 

 بررسی و تحلیل عاملی تائیدی قرار گرفت.  

اثر مجموع  غیرمستقیم  در  و  مستقیم  اثرگذاری  عاملات  مدل،  دهنده  تشکیل  صورت  های  به  متفاوتی 

ولی   ، دارد نسبت به سایر عوامل محور وزن بیشتری. در این مدل مسکن معیشتمستقیم یا غیرمستقیم دارند

 . (2و شکل  8)جدول شماره   دندهتمام تغییرات متغیر وابسته را توضیح نمی املوعاین 

 متغیرهای مستقل بر حفظ و برگشت جمعیت به روستااثرات مستقیم و غیرمستقیم   :8جدول شماره  

 مجموع اثرات  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم  عوامل 

 0.278 0.158 0.120 تغییر سبک زندگی

 0.313 0.176 0.137 تغییر ماهیت شغل

 0.502 0.155 0.347 محور معیشت مسکن  

 0.203 - 0.203 درآمد و اشتغال 

 0.396 0.237 0.159 اقتصاد کالن 

 0.219 0.059 0.160 هاو برنامه   ها  سیاست 

 1400تا اردیبهشت  1399اسفند  های پژوهشماخذ: یافته

 

 
 محور بر تثبیت جمعیت و برگشت مهاجران معیشتمدل اثرات مستقیم و غیرمستقیم مسکن  :  2شکل   
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.  استروستاهای نمونه اثر مثبت داشته    تثبیت جمعیتمحور در  شود مسکن معیشتهمانگونه که مالحظه می

 است:  نکات زیر قابل ذکر. بر این اساس نیز مشاهده شداین نقش در مطالعات توصیفی و تحلیل وضعیت 

 .کندیم  فایا ی رگذارینقش تاث یاز مهاجرت فصل یریدر جلوگ  محورمعیشتو مسکن  یکار خانگ - 

کار خانگ  محور معیشتمسکن   -  قدرت کمتر  یو  فصل  یبا  به مهاجرت    یدر مهاجرت دائم  ی نسبت 

 موثر باشد. تواندیم

 ندارد. یادیاند، نقش زکه از روستا رفته  یدر برگشت مهاجران یو کار خانگ محور معیشتمسکن  - 

اشتغال و کار در   جادیبا ا یممکن است برگردند، حت یاند به سختکه از روستا مهاجرت کرده  یکسان - 

 روستا شانس برگشت کم خواهد بود.

 کننده در مهاجرت است تا درمان مهاجرت.   یریشگیپ  شتری ب محور معیشتمسکن  نیبنابرا - 

 راهکارها و برنامه عملیاتی  -5

و تاثیر آنها بر ثبات جمعیت روستاها در  محور  معیشتبر اساس روندهای حاکم بر تحول در مسکن  

مسکن  آینده، چشم  عملیاتی  محور  معیشتانداز  شد.  برنامه  بنیادی،  تدوین  اصلی  اهداف  محورهای 

ی اجرایی  ها  سیاستو    ، راهبردهاروستایی در ارتباط با حفظ و ماندگاری جمعیتانداز مسکن  چشم

 خالصه شده است. 9شماره در جدول 

 ها سیاستانداز و راهبردها و ارتباط بین عناصر چشم  :9جدول شماره  

 سیاست اجرایی  راهبردها  چشم انداز  هدف 
  تقویت پیوند فضا و

 فعالیت موجود 

مسکن روستایی برایند تعامل ابعاد  

 مختلف توسعه 

یکپارچه نگری مسکن روستایی برای  

 محور حفظ و توسعه مسکن معیشت

ها  سازمانتفاهمنامه مشترک با  

 ی مسئول

تقویت پیوند فضا و  

 فعالیت موجود 

مسکن روستایی برایند تعامل ابعاد  

 مختلف توسعه 

ها و ماهیت  رویهاصالح و تدوین مجدد 

طرحهای توسعه برای تغییر رویکرد به  

 مسکن

اصالح رویه و محتوای طرح  

 هادی روستایی 

بسترسازی برای نوآوری  

 در فعالیت 

مسکن روستایی پایدار و با کیفیت  

 با عملکردهای تحول یافته 

تعریف فضاهای مسکن مبتنی بر  

فعالیت فناوری و نوآوری اینترنت مبنا و  

 ترویج آن 

اصالح ضوابط فنی و تدوین  

ضوابط طراحی مسکن بر اساس  

 نیاز روز 

تقویت پیوند فضا و  

 فعالیت موجود 

مسکن روستایی به عنوان جزئی از  

 زنجیره تولید و ارزش 

تدوین برنامه یکپارچه توسعه مشاغل  

 خانگی و مسکن اقتصاد محور 

همگرایی بین نهادهای اجرایی  

 برای تعامل فعالیت و مسکن 

های محلی  هدایت پویش

 در تعریف مسکن 

مسکن روستایی دارای بعد زمانی  

 و مکانی و در حال شدن 

هماهنگ سازی انعطاف زمانی و مکانی  

محور با طرح  و توسعه مسکن معیشت

 جامع مسکن 

تشکیل کارگروه اجرای طرح  

 جامع مسکن 

بسترسازی برای نوآوری  

 در فعالیت 

کارآفرینی  مسکن روستایی محل 

 نوین 

تعریف الگوی مسکن معیشتی در تلفیق  

 با شبکه تولید و کسب و کار مجازی 

 ی مسئول ها سازمانتعامل با 

بسترسازی برای نوآوری  

 در فعالیت 

مسکن روستایی  دارای نقش  

 هویت ساز 

تدوین اصول و معیارهای محلی سیما و  

 منظر مسکن 

 ساماندهی منظر بافت و مسکن 

های محلی  پویشهدایت 

 در تعریف مسکن 
مسکن روستایی دارای بعد زمانی  

 و مکانی و در حال شدن 

و   دیتول ای بر  یاشتراک یفضاها ف یتعر

 اشتغال وابسته به مسکن 

تعریف فضاهای خرد مراکز رشد  

 اشتغال خانگی 

 های پژوهش ماخذ: یافته 
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یافته  اساس  پژوهشبر  مولفه های  نحوه  ،  و  مسکن  بر  معیشتهای  مسکن  بر  محور  تاثیرگذاری 

 (. 10شناسایی شدند )جدول شماره 

 محور چارچوب اولیه برای طراحی مسکن و مسکن معیشت  :10جدول شماره  

 محور معیشت تاثیر بر مسکن  تاثیر بر مسکن  مولفه

اقتصاد   -نظام اقتصاد کالن

 مقاومتی

 تعریف فضای کسب و کار در مسکن  کار در بافت و مسکن تعریف فضای کسب و 

طراحی مسکن متناسب با توان اقتصادی و مالی   تورم  –نظام اقتصاد کالن 

 مالک 

هایی که نیاز به  تعریف مشاغل و فعالیت

 فضای کمتری دارند 

بافت فرسوده و قدیمی روستا  استفاده از   استفاده از مصالح بومی و طراحی الگوی بومی مقاوم  اقتصادی کردن مسکن 

 برای توسعه کسب و کار 

تغییر ابعاد و اندازه فضاهایی که در اختیار   اندازه فضاهای داخلی مسکن  اقتصادی کردن فعالیت 

 گیرد معیشت قرار می

تعریف فضاهای باز قابل استفاده برای   تعریف فضاهای باز در عرصه و اعیانی  پذیری انعطاف

 مختلف فعالیت در فصول 

فضاهای چند عملکردی متناسب با نیاز و  توسعه فضاهای چند عملکردی  پذیری انعطاف

 فعالیت 

 تفکیک فضای عملکردی سنتی از مسکن  تاثیر بر زیبایی فضاهای داخلی و نما و جداره بیرونی  نظام ارزشی حاکم بر جامعه 

 تعریف مشاغل و فعالیت امروزی در مسکن  دید اما بومی یافتن الگوی مسکن متناسب با نسل ج  تغییر سبک زندگی و شهرگرایی 

 تعریف فضاهای معیشتی همراه با روستایی طراحی با روستایی و همراه با او  مشارکت در طراحی 

 تناسب مسکن با فعالیت بومی  استفاده از مصالح بومی  سازگاری 

 های پژوهشماخذ: یافته 

.  استو نهادهای اجرایی  ها  سازمان بین دستگاهی و مشترک میان  یک موضوع    محورمعیشت مسکن  

اجرایی    17حداقل   شوند.باید  دستگاه  هماهنگ  هم  با  و  کرده  پیدا  این    ماموریت  بین  هماهنگی 

ها مستلزم وجود نظامنامه اجرایی و چارچوب پایش و مدیریت شفاف پروژه در طول زمان است.  دستگاه

برای هماهنگی در قالب نظامنامه و پایش و کنترل پیشرفت اقدامات تدوین  فرایندهای اجرایی  از این رو  

همزمان و به  محور  معیشت دروندادهای منجر به توسعه مسکن    .در فرایند پایش ضروری است  شد.

 صورت تعاملی با پیامدها و اثرات این اقدامات مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد. 
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 منابع

اجرت از روستا به شهر در  بررسی تاثیر فقر بر مه(  1397)  نبی ییان و صدیقه    اسفندیاری ساسان -1

 . 27تا صفحه  1از صفحه  ; 101, شماره   26, دوره   1397بهار ، اقتصاد کشاورزی و توسعه، ایران

عوامل اقتصادی مؤثر بر تحوالت    لیتحل (  1398اسالمی، لیال، بهروز محمدی یگانه؛ مهدی چراغی ) -2

، مجله محیط  )مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان(ییروستا  ی نواح  محور در  شتی مسکن مع

 48-35صص  1398تابستان   166تایی، شماره و مسکن روس

تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر تحوالت  (  1398)  چراغی مهدی  ,  محمدی یگانهبهروز  ,  اسالمی لیال -3

روستایی نواحی  در  معیشت محور  زنجان)  مسکن  معجزات، شهرستان  موردی: دهستان  و  ،  (مطالعه  مسکن 

 . 48تا صفحه  35از صفحه  ;  166ماره  , ش 38, دوره   1398تابستان ، محیط روستا 

و   -4 کیومرث  ح و    یبوچان  نیمحمدحسایراندوست،  توال  رو  الگو(  1392)  ییاهلل  دگرگونی   یتحلیل 

داخلی کشور مهاجر  دی ک تأ  با  مهاجر ت  مطالعات شهری، شماره  یشهر  یهاتبر  پژوهشی  علمی  فصلنامه   ،

 105- 118، صص 1392ششم، بهار 

5- ( اقتصادی در جهان سوم، ترجم 1367تودارو، مایکل  فرجادی،  ( توسعه  برنامه و  ه غالمعلی  وزارت 

 ی و کتابخانه مرکز ی مرکز مدارک فن ، یابیو ارزش یزیربودجه، معاونت برنامه

 .یبهشت  دیتهران: دانشگاه شه  ران،ی ا یی درآمدی برشناخت معمـاری روسـتا (1387زرگر، اکبر. )  -6

) پور، سرتیپی -7 بلوچستان سیستان استان روستایی مسکن تحلیل و ارزیابی (1389محسن   و و 

 شماره هشتم، سال  جدید،  دوره ایران،  جغرافیای انجمن پژوهشی  علمی  فصلنامه آتی، گیری جهت پیشنهاد 

 137 -95صص ، 27

  1-2،  19دوره  ، مجله صفه،  رانیدر ا  ییمسکن روستا    ی لیتحل   یبررس(  1388، محسن )پوریسرتیپ -8

 1388 بهار، 2 ی اپی شماره پ -

  دیبه شهرها، با تأک  ان یعوامل مؤثر در مهاجرت روستائ  (1389)  ان یگرج   ن یپروو    یعل   ی نی الدشمس -9

)مورد: دهستان رستم دو(  م بر شبکه مهاجرت  برنامه،  و  انسانیهزی سکونتگاریجله مطالعات  ،  5دوره  ،  های 

 92-75 صفحه، 1389 تابستان ، 11 یاپ یشماره پ  -  11شماره 

و نقش    یها و مشکالت بخش کشاورزچالش(  1392)  یشمسرقیه    ، قلعه  ییرزایم، فرزاد  ژی, آئیعزم -10

مورد )مطالعه  به شهر  روستا  از  مهاجرت  هرس  رزی: دهستان شیآن در  برنامه، مج(نیشهرستان  و  له  ریزی 

 55-70صص   2شماره  17دوره فضا،  آمایش

،  ندهیبر تحول مسکن از گذشته تا آ  رگذاریعوامل تأث(  1392علی الحسابی، مهران و نعیمه کرانی ) -11

 (  1392-3)   - 141، شماره 32دوره ، مسکن و محیط روستاییفصلنامه  



 18 /   گزارش مدیریتی ی مسکن اانقالب اسالم ادینب

  ییمسکن روستا  یالگو  یریپذ  ریثتا  ی( بررس 1397)  یی الهه انزا  ،یبهزاد  قهی اکبر؛ صد  یعل  یعنابستان -12

،  27، شماره  8فضا، دوره    ییایجغراف  شیآما  یپژوهش   یدر شهرستان نکا، مجله علم   انیی روستا  یاز سبک زندگ 

 52-35، صفحه 1397بهار 

های    نامه انیپا  ل یبا تحل  رانیبه شهرها در ا  ان ی(، علل مهاجرت روستائ  1385ع )    ،یاردهائ ی  قاسم  -13

 8-51فصلنامه روستا و توسعه، سال نهم، شماره اول، صص   ،یلیتحص

 . راز یش دیمهاجرت، چاپ اول، انتشارات نو اتی(، نظر  1368ع )  زاده،یلهسائ -14

 ایران، انتشار الکترونیک( سالنامه آماری کشور، مرکز آمار 1396مرکز آمار ایران ) -15

 


