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چکیده
سيستان به دليل انزوای جغرافيایي ناشي از موقعيت نسبي همواره جز مناطق کم توسعه یافته کشور بوده است و ساکنين آن
همواره با مشـــ زی زیادی روبه رو بودهاند؛ و به دليل این موقعيت جغرافيایي ویژه ای که دارد در طول تاریخ همواره مواجه با
پدیده مهاجری روستایيان بوده است .در این راستا تحقيق حاضر با هدف بررسي مهاجری روستایيان منطقه سيستان و با توجه
به نظریه تراوش ،انجام شده ا ست .روش تحقيق تو صيفي – تحليلي ميبا شد و جمع آوری اطزعای به صوری کتابخانه ای و
ميداني صوری گرفته ا ست .داده های بد ست آمده از پر س شنامه به و سيله نرم افزارهای آماری  Excelو  Spssو با آزمون تي
تک نمونه ای ،کروســ ال  -واليس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .نتایج بدســت آمده نشــان ميدهد که در مجموع ،عوامل
ناشي از خش سالي مانند وجود گرد و غبار شدید و خشک شدن محصوالی کشاورزی و همچنين بستن دیوارمرزی از مهمترین
عوامل مهاجری رو ستایيان این منطقه در طول تاریخ بوده ا ست و همچنين مهاجریهای رو ستایي منطقه سي ستان از نظریه
تراوش پيروی ميکنند.
کلمات کلیدی :مهاجری ،روستایيان ،سيستان ،نظریه تراوش.

مقدمه
مهاجری و جابهجایي جمعيتي نشانگر پویایي و تزش انسان است .انسانهایي که در یک م ان جغرافيایي زمينه تزش را برای
خود محدود ميدانند ،اقدام به مهاجری مينمایند .انسان دارای مهاریهای متنوع است .مهاریهای متنوع فضاهای گوناگون را
ميطلبد؛ تا انسانها مهاریها ی خود را به نمایش بگذارند .در این صوری مهاجری کارساز خواهد بود .اما اگر این فرایند حرکتي
بدون توجه به مهاریها ی صوری گيرد ،مخرب و منفي است .در این راستا مهاجری یک پدیده جهاني است که در کشورهای
پيشرفته بعد از انقزب صنعتي و در کشورهای جهان سوم در نيم قرن اخير شدی گرفته است .مهاجری در کشورهای صنعتي
مهار گردیده است تا جایي که به عنوان یک مش ل مطرح نميباشد ،اما کشورهای جهان سوم نه تنها نتوانستهاند با تدابير الزم
مش ل را حل نمایند بل ه با ایجاد نابرابریها بين مناطق آن را نيز تشدید نمودهاند .در چنين شرایطي فقر ،بي اری و  ...از
مهمترین مش زتي است که روستایيان را تهدید مينماید و واکنش آنها نيز در مقابل پدیده های فوق ،تخليه روستاها و مهاجری
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به شهرهاست [ . ]1بعد دیگر آن اختزف سطح درآمد روستایيان نسبت به شهرنشينان است .مناطق روستایي کشورهای توسعه
نيافته دچار عقبماندگي هستند .سطح زندگي اعم از اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي نسبت به شهرها پایينتر است؛ لذا به لحاظ
این ه انسان موجودی است رفاه خواه و خواهان آسایش ،وقتي که به این رفاه نسبي در روستا دست پيدا نميکند و ميتواند آن
را در شهرها بدست آورد اقدام به مهاجری ميکند  .که این مهاجری به دليل این ه پيش بيني نشده و برنامه ریزی شده نيست
بر ساختار شهرها اثر و باعث توسعه کالبدی ناموزون آنها ميشود .نتيجه نهایي مهاجری از روستا نابودی کامل ش وفایي ملي و
از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است ،تمدني که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت
آزادی انسان است [.]2
در سيستان و بلوچستان عواملي از قبيل رکود اقتصادی در روستاها ،بي اری تعداد زیادی از نيروی مازاد بخش کشاورزی ،عدم
گسترش مناسب زیر ساختهای خدماني در روستاها ،خش سالي و سيزبهای پي در پي در منطقه از یک سو و وجود زمينه
های اشتغال و درآمد نسبي بهتر در شهرها ،ام ان اشتغال و فعاليت در آن سوی مرز (پاکستان و کشورهای حاشيه خليج
فارس) و غيره بر شدی مهاجریهای روستایي در دهه های اخير دامن زده است؛ چنان که از سال  134۱تاکنون بيش از
 ۰۰۰/۰۰۰نفر فقط از سيستان به خارج از منطقه مهاجری کردهاند .این روند پيامدهای متعددی بر مبدأ و مقصد مهاجری در
پي داشته است؛ که از آن جمله ميتوان به خالي شدن بسياری از روستاها از س نه ،به انفعال کشيده شدن جمعيت باقي مانده
در روستاها ،گسترش حاشيه نشيني شهری ،دامن زدن به ناهنجاریهای اجتماعي و اخزقي در شهرها ،عدم پویای اقتصاد ملي
و منطقه ای و در مجموع عدم توسعه شهری و روستایي مناسب در منطقه ،اشاره نمود[ .]3بنابراین هدف از انجام این تحقيق
پاسخگویي به سؤاالی ذیل بوده است - :آیا عوامل محيطي و اقتصادی (حوزه یا محيط) موثر بر مهاجری روستایيان منطقه
سيستان از اهميت ی ساني برخوردارند؟  -آیا در بين شهرستانهای منطقه سيستان (مبدأ) به لحاظ مهاجری روستایيان تفاوی
وجود دارد؟  -آیا بين مهاجران منطقه سيستان به لحاظ انتخاب مقصد تفاوی وجود دارد؟

پیشینه تحقیق:
ـ مهدوی ( )1311بر این باور است که مهاجری روستائيان به شهرها دارای دو بعد عمده است :اول رشد بي رویه جمعيت
روستایي و در نتيجه ،حدوث جمعيت مازاد روستاها که به مهاجری منجر ميشود ،زیرا روستاها در کشور ما توانهای محيطي
و ظرفيت توليدی محدودی دارند و چنانچه سرمایه گذاری الزم صوری نگيرد ،توان نگهداری جمعيت اضافه را ندارند ،و جنبه
دوم مهاجری روستایي ،در اختزف سطح زندگي در دو محيط شهر و روستا نهفته است.]4[ .
ـ رمضانيان ( )133۰در تحقيقي تحت عنوان سالخوردگي جمعيت شاغل در بخش کشاورزی ایران با استفاده از داده های
سرشماری سالهای  4۱تا  1۱و با استفاده از داده های توزیع نسبي شاغزن در بخشهای اقتصادی کشور ،مهمترین عامل موثر
بر سالخوردگي جمعيت شاغل در بخش کشاورزی را مهاجری دانسته است[.]۱
ـ اندرسون ( )2۰۰2فقر روستایيان را عامل اصلي مهاجری به شهرها ميداند و معتقد است که روستائيان برای فرار از آسيبهای
ناشي از فقر روانه شهرها ميشوند[.]۰
ـ سيد ميرزایي ( ) 1311در مقاله خود تحت عنوان انتقال جمعيتي ،علل و نتایج اقتصادی و اجتماعي آن ،به بررسي دالیل
مهاجری از روستا به شهر و نتایج و آثار اقتصادی و اجتماعي آن پرداخته است .وی ضمن بررسي مباني نظریای انتقال جمعيت،
این پدیده را ترکيبي از عوامل اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي دانسته که خود نيز منشأ تحوالی اقتصادی و اجتماعي مختلفي
است[.]1

2

یافته های توصیفی
جامعه آماری پژوهش حا ضر را تعداد سرپر ست خانوارهای رو ستائيان منطقه سي ستان ت ش يل ميدهند ،که در سال 133۰
تعداد شان  ۱4133خانوار بوده ا ست .ترکيب سني پا سخگویان در  ۱گروه سني طبقه بندی شده ا ست .برر سيها ن شان
ميدهد .بيشترین فراواني در گروه سني بيشتر از  4۱ -3۰سال و کمترین فراواني در گروه سني بيشتر از  ۱۰سال قرار دارد.
همچنين از بين  12۰نفری که مورد پرسشگری قرار گرفتهاند  31نفر معادل  1۰درصد را مردان و  33نفر معادل  24درصد را
زنان تش يل ميدهند.

یافتههای تحلیلی
جهت ارزیابي عوامل مهاجری روستایيان و تعيين اهميت آنها ،سؤاالتي در این رابطه طرح گردید و مردم روستاهای مورد
مطالعه دیدهگاهای خود را در مورد متغيرهای مربوطه بر اساس طيف لي ری بيان نمودند.
جدول  :1طیف لیکرت
خيلي زیاد

زیاد

متوسط

کم

خيلي کم

۱

4

3

2

1

به منظور تعيين اهميت عوامل موثر در مهاجری روستایيان از  ۰شاخص استفاده شده است .که از بين این شاخصها ،عامل
درآمد پایين روستایيان در مناطق روستایي و بسته شدن مرز دارای بيشترین ميانگين و از بين رفتن نيزار و کم شدن صيد و
صيادی ناشي از خش سالي کمترین ميانگين را بدست آورده است.
جدول  :2عوامل موثر در مهاجرت روستاییان
درصد افراد پاسخگو
عوامل

ميانگين

خيلي
کم

کم

متوسط

زیاد

خيلي
زیاد

انحراف معيار

خشک شدن محصوالی کشاورزی
ناشي از خش سالي

۰

۰

۰

33

۰2

4/1۰۱

۰/4۰4

بد بودن کيفيت آب شرب مصرفي

۰

۰

21/31

4۰/1

33

4/13۱

۰/۰13

از بين رفتن نيزار به دليل
خش سالي

۰

4/1

12/1

۰۰

22/1

3/321

۰/133

بستن دیوار مرزی

۰

۰

۰

عدم اشتغال

۰

۰

۰

32
24/3

68
1۱/1

3۰4/6

1۰0/4

124/2

۰/۰۰1

محروميت در روستاهای مرزی

۰

۰

12

3/35

2/ 43

1۰۱4/

330/5

منبع :یافته های تحقيق1334 ،

آزمون فرضیه اول
در این راستا برای آزمون فرضيه اول از آزمون «تي تک نمونه ای» استفاده شده است .این آزمون قادر است تأثير خشک شدن
آب رودخانه هيرمند را در مهاجری روستایيان منطقه سيستان را به ما نشان دهد.
در جدول زیر بر اساس آزمون تي تک نمونه ای ،مقدار ثابت ،درجه آزادی ،سطح معناداری و حد باال و حد پایين شاخصهای
پدیده خش سالي ،نشان داده شده است.
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جدول  :3نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش تأثیر عوامل محیطی و اقتصادی بر مهاجرت روستاییان
منطقه سیستان
شاخصها

عدد ثابت
()T

درجه
آزادی

سطح
معناداری

حد
پایين

حد باال

خشک شدن محصوالی کشاورزی ناشي از
خش سالي

3۰/۰۰2

12۰

۰0۰۰۰

4/114

4/311

بد بودن کيفيت آب شرب مصرفي

12۰/433

12۰

۰0۰۰۰

4/۱41

4/23۰

از بين رفتن نيزار به دليل خش سالي

134/1۰3

12۰

۰0۰۰۰

4/۱۱1

4/۰3۱

بستن دیوار مرزی

۱۱/3۱4

12۰

۰0۰۰۰

4/4۱۱

4/123

عدم اشتغال

32/۰34

12۰

۰0۰۰۰

4/143

4/33۰

محروميت در روستاهای مرزی

31/43۰

12۰

۰0۰۰۰

3/31۱

4/4۱3

منبع :نگارندگان1334،
با توجه به جدول باال ،مقدار معناداری  ۰/۰۰۰با سطح کمتر از  ۰/۰1ميباشد و از طرف دیگر نمرای حد پایين و حد باالی همه
شاخصها مثبت ميباشد و باهم دیگر فرق ميکند ،بنابراین با  33درصد اطمينان ميتوان گفت که خش سالي و خشک شدن
آب رودخانه هيرمند تأثير زیادی بر مهاجری روستایيان منطقه سيستان داشته است و فرضيه تایيد ميشود .همانطور که
مزحظه ميشود بيشترین شاخص تأثيرگذار در مهاجری روستایيان خشک شدن محصوالی کشاورزی ناشي از خش سالي ،وجود
گرد و غبار شدید ناشي از خش سالي و کمترین عامل تأث يرگذار در مهاجری روستایيان منطقه سيستان ،از بين رفتن نيزار به
دليل خش سالي ميباشد.

آزمون فرضیه دوم
در این راستا برای آزمون فرضيه دوم از آزمون «کروس ال -واليس» استفاده شده است .این آزمون قادر است سنجش تفاوی
مهاجری را در بين مناطق روستایي سيستان به ما نشان دهد.
نتایج آزمون کروس ال -واليس نشان ميدهد در بين شهرستانهای منطقه سيستان (مبدأ) به لحاظ مهاجری روستایيان تفاوی
با سطح معني داری ( ۰/211 )Sigدرصد بوده است.

جدول ( : )4نتایج کروس ال -واليس برای سنجش تفاوی مبدأ مهاجری در بين مناطق روستایي سيستان
Test Statisticsa,b
مبدأ مهاجری
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

1.212
1
.271۰

منبع :نگارندگان1334،
بنابراین فرض  ،H0یعني در بين شهرستانهای منطقه سيستان (مبدأ) به لحاظ مهاجری روستایيان تفاوی وجود ندارد رد شده
و فرض مخالف  ،H1یعني وجود تفاوی در بين شهرستانهای منطقه سيستان (مبدأ) به لحاظ مهاجری روستایيان تأیيد گردیده
است.
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آزمون فرضیه سوم
در این راستا برای آزمون فرضيه سوم از آزمون «کروس ال -واليس» استفاده شده است .این آزمون قادر است سنجش تفاوی
مقصد مهاجری را در بين مناطق روستایي سيستان به ما نشان دهد.
نتایج آزمون کروس ال -واليس نشان ميدهد در بين شهرستانهای منطقه سيستان به لحاظ انتخاب مقصد مهاجری روستایيان
تفاوی با سطح معني داری (۰/311 )Sigدرصد بوده است.
جدول ( : )5نتایج کروسکال -والیس برای سنجش مهاجرت در بین مناطق روستایی سیستان
مقصد مهاجری
.001۰

Chi-Square

1
0.977

df
Asymp. Sig.

منبع :نگارندگان1333،
بنابراین فرض  ،H0یعني در بين شهرستانها ی منطقه سيستان به لحاظ انتخاب مقصد مهاجری روستایيان تفاوی وجود ندارد
رد شده و فرض مخالف  ،H1یعني وجود تفاوی در بين شهرستانهای منطقه سيستان به لحاظ انتخاب مقصد مهاجری روستایيان
تأیيد گردیده است؛ و افراد بيشتر به شهرهایي مهاجری ميکنند که ام ان افزایش درآمد برای آنها وجود داشته باشد ،زیرا
بيشتر مهاجریهای منطقه سيستان جنبه اقتصادی دارد.

نظریه تراوش
نظریه تراوش از پنج مرحله تش يل شده است که هر کدام از این مراحل را با توجه به مهاجری روستایيان منطقه سيستان
توضيح ميدهيم .1 :حوزه یا محیط  :در پژوهش حاضر مهاجری را در حوزه سيستان و در محيطهای روستایي مطالعه ميکنيم.
 .2زمان پخش :مهاجریهای روستایيان منطقه سيستان در دو دوره صوری گرفته است .دوره اول مهاجری در بين سالهای
 131۱ -13۰۱و دوره دوم آن در چند سال اخير اتفاق افتاده است؛ و عامل اصلي مهاجریها نيز ،بستن دیوار مرزی و
خش سالي های طوالني مدی و اثرای منفي آن بر زندگي روستایيان این منطقه بوده است .3 .موضوع پخش :موضوع مورد
بحث در اینجا مهاجری روستایيان منطقه سيستان ميباشد .4 .مبدأ پخش :طبق بررسيهای صوری گرفته و با توجه به ش ل
زیر مبدأ مهاجریهای روستایيان منطقه سيستان به قرار زیر ميباشد :بيشترین مهاجران روستایي از شهرستان هيرمند بوده
است .بعد از آن شهرستان زهک دارای بيشترین مهاجر بوده است .شهرستان هامون در زمينه مهاجر فرستي در جایگاه سوم
قرار دارد .در ر تبه چهارم شهرستان نيمروز قرار دارد و جایگاه آخر در زمينه مهاجر فرستي متعلق به شهرستان زابل ميباشد.
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 مقصد پخشبا توجه به تحقيقاتي که در این زمينه صوری گرفته است ،مقصد اکثر روستایيان منطقه سيستان به قرار زیر ميباشد :بيشترین
مهاجریها به خصوص در دور اول مهاجری روستایيان منطقه سيستان ،شمال کشور بوده است .مقصد دوم مهاجریها به
خصوص در دوره دوم شهر سمنان بوده است .در جایگاه بعد شهر چناران ميباشد؛ و در جایگاه چهارم یزد ميباشد.
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شکل  :4مقصد مهاجرین منطقه سیستان ،نگارندگان1314،

نتیجه گیری
با عنایت به این ه پدیده خش سالي به ویژه خش سالي هيدرولي ي ،سيستان ایران را متناوبا تحت تاثير قرار مي دهد ،همواره
خسارای و آسيب های مختلف اقتصادی ،اجتماعي نصيب مردمان این سرزمين مي گردد .این تحقيق به منظور بررسي عوامل
موثر بر مهاجری روستایيان منطقه سيستان انجام شده است .نتایج مطالعای نشان مي دهد که خش سالي های پي در پي در
منطقه سيستان و همچنين پایين بودن سطح اشتغال و درآمد ناکافي در مهاجری روستایيان منطقه سيستان تاثير به سزایي
داشته است .در این ميان شاخص هایي چون وجود گرد و غبار شدید و خشک شدن محصوالی کشاورزی ناشي از خش سالي و
همچنين تفاوی درآمدی بين شهر و روستا و بي اری گسترده در بين روستایيان منطقه سيستان مهم ترین عوامل مهاجری در
این منطقه مي باشد.
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