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ABESTRACT
Drought as a natural shock can potentially reduce the livelihood and well-being of rural
households and encourage them to migrate from the Villages. The possible drought of Lake Urmia
along with the drought will intensify the phenomenon of migration of villagers. Having a correct
understanding and insight of this issue will play an important role in policy making. This
descriptive and correlational study was conducted to design a model of effective factors in the
migration intention of farmers in the Urmia Lake Basin. The statistical population was all rural
households in East and West Azerbaijan provinces, 495 of which were selected and studied by
multi-stage random sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire whose
validity was confirmed by experts of Zanjan University and Urmia Lake Studies Research Institute
and its reliability was obtained by conducting a pretest and calculating Cronbach's alpha coefficient
greater than 0.7 for composite indices. The results of logistic regression analysis showed that the
tendency of men to work migration is the most important factor in the tendency of households to
migrate. Having a house in the city, understanding the risk of the lake drying up on family life,
share of income from the agricultural sector were other factors affecting household migration.
Understanding the risk of lake drying on rural life, the percentage of income from agriculture, the
amount of social capital, attitudes toward drought and its management were also factors influencing
men's willingness to migrate. Given the important role of earning income and employment of men
in the family, proper government policy in creating employment for villagers and starting nonagricultural businesses have an important role in preventing the migration of villagers in the region.
Keywords: Intention to Migrate, Drought, Rural Households, Urmia Lake
Extended Abstract
Objectives
Water scarcity is a key factor that threatens sustainable social and economic development. Rural
communities are always faced with the effects of drought, including economic and social problems.
Drought is a major shock to families, potentially reducing local livelihoods and well-being. There
is a strong theoretical literature on the relationship between climate change and its complex
contribution to migration processes. Scientists believe that climate change could force tens of
millions of people to migrate permanently or temporarily, internally or externally.
Rural households have access to many strategies to respond to drought other than migration, and in
some cases, drought can actually reduce migration. Understanding the complex and multifaceted
realities of migration and livelihood diversity, and what it entails, is important to understanding the
various paths and methods adopted by households. Although there is a growing recognition that
climate stress can play an important role in migration, the importance of a particular climatic factor
(drought) in relation to other factors in shaping migration processes is unknown. Therefore, to
examine the factors involved in the formation of migration, one should refer to the cultural, social
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and economic contexts of each society. Due to the case study, no study examining the tendency to
migrate in the study area has been reported. Therefore, the present study was conducted with the
aim of identifying the effective action on the tendency to migrate, which can be a good practical
guide for managers and planners to prevent this social phenomenon; According to the predictions
made, it is able and potential to widespread migration.
Methods
The present study is a quantitative, practical and non-experimental research. It is also a descriptivecorrelational research. This descriptive and correlational study was conducted to design a model of
effective factors in the migration intention of farmers in the Urmia Lake catchment if the lake
continues to dry up. The statistical population was all rural households in East and West Azerbaijan
provinces, 495 of which were selected and studied by multi-stage random sampling.
The cities of Urmia, Ajabshir and Bonab were selected as a result of the sampling process and a
total of nine villages and 22 villages from these areas were surveyed. The research instrument was
a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by experts of Zanjan University and
Urmia Lake Studies Research Institute and its reliability was obtained by conducting a pretest and
calculating Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7 for composite indices. In the designed
questionnaire, the tendency to migrate was asked as a yes or no question if the drying of Lake
Urmia continues. The collected data were analyzed using SPSSwin24 software.
Results
15.6% of heads of households have migrated for work in recent years. 31.3% of households
intended to emigrate and 45.1% of households reported that men tended to migrate for work.
People with higher knowledge and a correct perception of the lake's drying state and its impact on
their lives were more likely to migrate. The tendency to migrate was higher among farmers with
less land than among those with more land. The tendency to emigrate was higher in the young and
educated group than in the opposite group. The group with more work experience and age tended
to migrate less. The tendency to migrate varied based on the percentage of non-agricultural income
and the ability to earn a living in rural areas, and having other jobs and miscellaneous income
played a positive role in the sustainability of villagers in rural areas.
According to the results of logistics regression, men's desire for labor migration had a positive
effect and the share of income from the agricultural sector had a negative effect on their desire to
migrate the whole family; Therefore, having a job and income is the most important factor in
deciding to immigrate. In addition, having a home in the city and perception the risk of climate
change had the most positive effect on the intention to migrate, respectively. The four variables,
based on the Nagelkerke R Square statistic, can explain about 65% of the variance variation in the
tendency to migrate. The classification accuracy of the estimated regression model is 83.3%; This
means that this model can correctly classify about 83% of the people in the study population in the
group of willingness to migrate or unwilling to migrate.
According to the results of logistics regression, understanding the risk of climate change and drying
of Lake Urmia was the first variable that had a significant effect on men's willingness to migrate to
work and in the first stage entered the regression model. The variables of share of income from the
agricultural sector, attitude towards drought and its management and the amount of social capital
also had a negative effect on the willingness of men to migrate to work.
Discussion
With a proper perception of the phenomenon of drought, the villagers come to the conclusion that
with the occurrence of drought, agricultural activities will be hampered and as a result, the income,
livelihood and welfare of the people will decrease, so they will need to migrate to work. Whereas
men's labor migration also poses problems for families and their well-being; Families will decide to
migrate the whole family to solve this problem, in other words, it can be said that migration is
initially in the form of work migration and will finally in the migration of the whole family. Since
the effects of the drought on Lake Urmia will be widespread and large, therefore, with the
widespread migration of residents in the region, finding work will be associated with many
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problems. This will create problems for both the migrant rural community and the residents of the
destination cities, such as marginalization and the lack of facilities and emerging social
phenomena, and will make urban management difficult. Finally, it is suggested that the necessary
facilities be used to diversify the livelihood resources and income of the villagers (industrial
development) to reduce labor migration and consequently the migration of households and the
emptying of villages in case of drought and inability of agriculture to meet the living needs.
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چکیده

خشکسالي بهعنوان يک شوک طبیعي بهصورت بالقوه ميتواند معیشت و رفاه خانوارهای
روستايي را تهديد کند و منجر به مهاجرت آنها شود .عالوه بر خشکسالي ،تداوم خشکي
احتمالي درياچه ارومیه نیز اين پديده را تشديد خواهد کرد .ازاينرو ،مطالعه توصیفي -
همبستگي حاضر با هدف کلي شناسايي عوامل مؤثر در تمايل به مهاجرت خانوارهای
روستايي حوضه آبريز درياچه ارومیه انجام شد .جامعه آماری کلیه خانوارهای روستايي
استانهای آذربايجان شرقي و غربي بودند که  495نفر از آنها به صورت نمونهگیری
چندمرحلهای تصادفي بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار تحقیق ،پرسشنامهای محقق ساخته
بود که روايي آن توسط اساتید دانشگاه زنجان و پژوهشگاه مطالعات درياچه ارومیه تأيید شد
و پايايي آن نیز از طريق انجام مطالعه مقدماتي و محاسبه ضريب آلفای کرونباخ بزرگتر از
 0/7برای شاخصهای ترکیبي بهدست آمد .نتايج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد ،تمايل
به مهاجرت کاری مردان مهمترين عامل مؤثر در تمايل به مهاجرت خانوارها بوده است.
داشتن منزل در شهر ،درک ريسک اثرات خشک شدن درياچه بر زندگي خانوار ،درصد سهم
کشاورزی از درآمد خانوار از ديگر عوامل مؤثر بر مهاجرت خانوارها بودند .درک ريسک
اثرات خشک شدن درياچه بر زندگي خانوار ،درصد سهم کشاورزی از درآمد خانوار ،سطح
سرمايه اجتماعي ،نگرش به خشکسالي و مديريت آن نیز از عوامل مؤثر بر تمايل مردان به
مهاجرت کاری بود .نظر به نقش مهم کسب درآمد و اشتغال مردان خانوار ،سیاستگزاری
صحیح دولت در اشتغالزايي روستايیان و راهاندازی کسبوکارهای غیر کشاورزی نقش
مهمي در جلوگیری از مهاجرت روستايیان منطقه خواهد داشت.
واژههای کلیدی :تمايل به مهاجرت ،خشکسالي ،خانوارهای روستايي ،درياچه ارومیه.
مقدمه
همواره جوامع روستايی با اثرات متعدد خشکسالی از
جمله مشکالت اقتصادي و اجتماعی روبهرو بودهاند
( .)Kiem & Austin, 2013خشکسالی يک شوک عمده
براي خانوادهها است که بهطور بالقوه معيشت و رفاه

محلی را تهديد میکند .خانوارهاي متأثر از خشکسالی،
معموالً با مشکالت مختلفی مانند آسيب به محصوالت
زراعی و کمبود آب آشاميدنی براي انسان و دام مواجه
میشوند (.)Hermans & Garbe, 2019
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گرچه عمده خسارات خشکسالی بر روي محصوالت
کشاورزي و فعاليت دامپروري متمرکز بوده است؛ ولی
اثرات سوء اجتماعی ،فرهنگی و سياسی متعددي را ايجاد
میکند که کمتر مورد توجه قرار گرفته ،اما پيامدهاي
منفی فراوانی را در پی دارد (.)Yaghuobi et al., 2015
بر اساس تحقيقات گذشته آسيبهاي اجتماعی (تنش
جسمی و روانی ،اضطراب و افسردگی ،درگيريهاي
خانوادگی ،کاهش کيفيت زندگی افراد ،افزايش مهاجرت،
افزايش فقر عمومی) ،اقتصادي (کاهش عملکرد محصول
توليدي ،کاهش توان اقتصادي کشاورز ،کاهش توان
آينده توليدي کشاورز و خروج از بخش کشاورزي) و
زيستمحيطی (کاهش تنوع زيستی ،تضعيف خاک،
کاهش پوشش گياهی ،کاهش رطوبت خاک و افزايش
وقوع طوفانهاي شن و ماسه) جزء آسيبهاي
خشکسالی است که اين آسيبها در نقاط مختلف
متفاوت گزارش شده است ( Ashtab & Sharifzadeh,
.)2017
خانوارها براي کاهش خطر و بهبود وضعيت زندگی
اقتصادي خويش ،استراتژيهاي معيشتی مختلفی مانند
گسترش و فشردهسازي کشاورزي ،مشارکت در
فعاليتهاي غير کشاورزي ،مهاجرت و تأمين پول را بکار
میگيرند ( .)Lingam, 2016با توجه به محدوديتهاي
اين استراتژيها براي مقابله با شوکهاي زيستمحيطی،
مهاجرت نيز بهعنوان يک استراتژي مهم و اصلی توسط
خانوادهها يا افراد به کار گرفته میشود ( & Gray
 .)Muller, 2011در سالهاي اخير ،ادبيات نظري قوي
در مورد رابطه تغيير اقليم و سهم پيچيده آن در
فرآيندهاي مهاجرت بهوجود آمده است ( Wiederkehr
& et al. 2018; Hermans & Garbe, 2019; Neumann
 .)Hilderink, 2015دانشمندان معتقدند که تغييرات

اقليمی میتواند دهها ميليون نفر را وادار کند که بهطور
دايم يا موقت مهاجرت داخلی يا خارجی را انتخاب کنند
( .)Koubi et al., 2016نگرانی فزاينده آن است که با
افزايش تغييرات اقليمی و مشکل تأمين آب ،باعث
شکلگيري مهاجرتها و پناهنده شدن ميليونها انسان
شده است ( .)Gray & Muller, 2011مهاجرت
مکانيسمی است که از طريق آن ،خانوارها ريسک
معيشتی را قبول میکنند و اگرچه مهاجرت میتواند
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آسيبپذيري خانوارها را در مقابل بحرانهاي اقتصادي
کاهش دهد؛ اما چنانچه همراه با امنيت شغلی و مسکن
در منطقه مهاجرتی نباشد ،باعث شکلگيري
آسيبپذيريهاي جديدي میگردد.)Lingam, 2016( .
بهطورکلی ،عوامل متعددي بر مهاجرت خانوارهاي
روستايی تأثيرگذار هستند که در سالهاي اخير و در
ارتباط با تغييرات اقليمی و مهاجرت خانوارها ،برخی از
متغيرها از قبيل دانش ،نگرش ،ادراک و سرمايه
اجتماعی به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است.
دانش به معنی درک ،آگاهی يا شناختی است که در
خالل مطالعه ،تحقيق ،مشاهده يا تجربه در طول زمان
بهدست میآيد ( )Arser & Mohammadi, 2014و
دانش تغييرات اقليمی نيز همان آگاهی و شناختی
هست که روستاييان از اين پديده دارا هستند .نگرش
يکی از مفاهيم روانشناسی اجتماعی است که ترکيبی از
سه عنصر شناختی ،عاطفی و رفتاري بوده و عامل اصلی
تغيير رفتار میباشد .درواقع ،نگرش به نظام پايدار
ارزشيابیهاي مثبت و منفی ،احساسات عاطفی و
گرايشهاي موافق و مخالف نسبت به مقاصد اجتماعی
باعث شکلگيري تمايلی کموبيش ثابت جهت واکنش
مثبت يا منفی به ردههايی خاص از انسانها يا اشيا می-
گردد ( .)Shams et al., 2015بهعبارتديگر ،نگرش
عبارت از ابراز عقيده ،باور ،ارزيابی ،ميزان موافقت يا عدم
موافقت نسبت به يک شخص ،رويداد ،مکان يا چيز
نسبتاً خاص میباشد (.)Sulemana & James Jr, 2014
درک نيز به طيفی از قضاوتها ،اعتقادات و نگرشها
اشاره دارد و در صورت خشکسالی تحت تأثير ويژگی-
هاي دوره خشک و همچنين با توجه به شرايطی که
افراد مختلف آن را تجربه میکند ،قرار دارد ( & Urquijo
.)De Stefano, 2016
سرمايه اجتماعی يک مفهوم نسبتاً مبهم بهحساب
میآيد و استفاده از آن توسط دانشمندان علوم اجتماعی
از رشتههاي مختلف منجر به تعاريف متعدد شده است
( .)Kustepeli et al., 2020مفهوم سرمايه اجتماعی
بهطور گسترده توسط محققان براي تبيين پديدههاي
مختلف اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است .آنها
معتقدند که سرمايه اجتماعی بر پديدههاي اجتماعی يا
موضوعات سياسی مانند توسعه اقتصادي ،مشارکت در
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انتخابات ،آموزش ،حکومت ،شهروندي دموکراتيک و
اعتماد به نهادهاي سياسی تأثير میگذارد ( Amintijjari
 .)et al., 2015سرمايه اجتماعی بهعنوان يک هنجار
غيررسمی است که همکاري بين دو يا چند فرد را ارتقا
میبخشد (.)Sozbilir, 2018
برخی از مطالعات در زمينه خشکسالی ،معيشت،
استراتژيهاي معيشتی و مهاجرت و عوامل مؤثر بر آنها
صورت گرفته است که سهم اين متغيرها را گزارش
کردهاند.
مطالعه  )2009( Alibeigi et al.نشان داد که 38
درصد جوانان روستايی تمايل بااليی به مهاجرت از
روستا به شهر دارند و بر اساس تحليل رگرسيونی،
متغيرهاي نگرش نسبت به شغل کشاورزي ،سن ،سطح
تحصيالت ،ميزان رفتوآمد به شهر ،روابط بين فردي،
ميزان اختالفات خانوادگی و ساختار خانواده از عوامل
مؤثر بر ميزان تمايل به مهاجرت جوانان روستايی به
شهر بودند )2018( Fotouhabadi & Zamani .در
مطالعهاي با عنوان عوامل مؤثر بر تمايل کشاورزان
منطقه زرقان به مهاجرت در شرايط خشکسالی به اين
نتيجه رسيدند که نگرش به مهاجرت مهمترين عامل
تعيينکننده تمايل به مهاجرت است .همچنين ،احساس
نياز به مهاجرت ،انگيزه آرمانی ،تحصيالت ،نگرش به
آينده کشاورزي ،پيوند اجتماعی ،تعداد اعضاي بيکار
خانوار ،ديدگاه به سهولت مهاجرت ،استفاده از رسانه،
درآمد فرد ،ضعف حمايت دولت در شرايط خشکسالی و
بهرهگيري از خدمات ترويجی از مهمترين عوامل مؤثر در
مهاجرت بودند.
در مطالعه  ،)2014( Zampaligre et al.مهمترين
راهکارهاي سازگاري که توسط زارعان ذکر شده بود،
تنوع زراعی ،ترکيب عمليات زراعی و دامی ،استفاده از
فنآوريهاي برداشت آب بود .استراتژيهاي گلهداران
دام شامل مهاجرت فصلی ،ساالنه و دائمی و برداشت
محصول غالت بود .تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد
که منطقه زراعی اکولوژيکی ،مساحت زراعی ،اندازه گله
نشخوارکننده ،اندازه خانوار و تحصيالت مهمترين
متغيرهاي مؤثر در انتخاب راهبردهاي سازگاري
کشاورزان بودند )2016( Khatir et al. .در مطالعه خود
به اين نتيجه رسيدند که ميانگين نيت مهاجرت جوانان

عضو و غير عضو تعاونیهاي کشاورزي در يک سال آينده
پايين بوده اما در سه الی پنج سال آينده از ميانگين نيت
مهاجرت بااليی برخوردارند .رابطه معنیداري بين نيت
مهاجرت در سه تا پنج سال آينده و متغيرهايی مانند
ميزان بهرهمندي از خدمات ترويجی ،دانش زراعی،
رضامندي از خدمات موجود در روستا ،ادراک از شدت
تأثير خشکسالی و مشارکت اجتماعی وجود داشت.
 )2017( Goutamدر مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که
فقر ساختاري علت اصلی مهاجرت است؛ بهطوريکه
مردان خانوادههاي فقير که زمينهاي (مزارع) کوچکی
دارند ،در ناامنی غذايی بااليی هستند و عمدت ًا متعلق به
گروههاي کمدرآمد هستند )2019( Mallick .در مطالعه-
اي به بررسی تعيين ميزان تابآوري معيشت و تأثير آن
بر تصميمات مهاجرت (مهاجرت يا عدم مهاجرت)
پرداخت .يافتهها نشان داد که افراد تاب آور دوست دارند
که مهاجرت نکنند )2019(Sina et al. .در مطالعه خود
گزارش کردند که حمايتهاي مالی جبرانی زودهنگام،
سالمت جسمی و روانی ،توانايی کسب و انتقال به
مشاغل /مهارتهاي ديگر ،در دسترس بودن و بهموقع
بودن حمايتهاي معيشتی ،حساسيت فرهنگی و ساختار
حکمرانی و دولت از مهمترين عوامل در تابآوري
هستند )2019( Hermans & Garbe .نشان دادند که
علیرغم مشابه بودن شدت خشکسالی در مناطق
موردبررسی ،اثرات خشکسالی و راهبردهاي واکنشی
کشاورزان متفاوت بوده است .وقوع خشکسالی مهاجرت
را افزايش داده و  40درصد مردم مهاجرت کرده بودند.
در درجه اول مهاجرتها کوتاهمدت و به مقصدهاي
نزديکتر و بيشتر جهت تأمين نيازهاي فوري مانند
کمبود مواد غذايی صورت گرفته بود.
با توجه به مطالعات انجام شده متغيرهاي متعددي از
قبيل نگرش ،سن ،تحصيالت ،ساختار خانواده ،وضعيت
حمايت دولتی ،بهرهگيري از خدمات ترويجی ،دانش
تغييرات اقليمی ،مهارت شغلی ،انگيزه آرمانی ،تعداد
اعضاي بيکار خانواده ،درآمد ،سهولت مهاجرت و احساس
نياز به مهاجرت ،اختالفات خانوادگی ،ادراک ،تعداد دام،
مشارکت اجتماعی و تابآوري در قالب عوامل اقتصادي،
اجتماعی و روانشناختی بر تمايل به مهاجرت خانوارها
تأثيرگذار میباشند.
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اجتماعی

اقتصادي
تمايل به مهاجرت

روانشناختی

شکل  :1مدل مفهومی تحقيق (عوامل مؤثر بر تمايل به
مهاجرت از روستا)

در سالهاي اخير سطح آب و مساحت درياچه
اروميه کاهش چشمگيري داشته و اين درياچه در
معرض خطر خشک شدن قرار دارد ( Hoseinpour et
 .)al., 2010; Sadegi et al., 2019کاهش شديد آب
درياچه اروميه ،منطقه را با سرعت نگرانکنندهاي در
وضعيت هشدار قرار داده است .چنانچه اين روند ادامه
يابد ،درياچه ممکن است مانند درياي آرال خشک شود
و از بين برود ( Sadegi et al., 2019; Asna Ashari,
 .)2018درحالیکه حدود شش ميليون نفر بهطور
مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير حيات درياچه اروميه
قرار دارند ( .)Abadi, 2019با تکيه بر اين شواهد ،قابل
پيشبينی هست که اگر درياچه اروميه خشک شود ،کل
منطقه براي چندين نسل تحت تأثير مشکالت بهداشتی
قرار خواهد گرفت و در نهايت همه اين مشکالت بر
زندگی افراد نزديک به درياچه تأثير میگذارد ( Salimi
 .)et al., 2019تخريب گسترده مزارع و باغات توسط
آلودهکنندهها و نمک باعث کاهش شديد فرصتهاي
کاري خواهد شد و اين بدان معناست که فقر گسترش
میيابد و مردم مجبور به مهاجرت به جاهاي ديگر
میشوند و اين ممکن است مشکالت زيستمحيطی،
اقتصادي و اجتماعی جديتري را ايجاد کند ( Asna
Ashari, 2018; Hosenpour et al., 2010; Salimi et
.)al., 2019

همانطوري که ذکر شد ،خشکسالی بر مهاجرت
روستاييان تأثيرگذار گزارش شده است و واکنشهاي
خانوارها به خشکسالی بهطور قابلتوجهی پيچيدهتر از
آنچه معموالً فرض میشود ،است .خانوارهاي روستايی
در زمان مواجهه با خشکسالی به غير از مهاجرت به
استراتژيها ديگري هم دسترسی دارند و احتمال دارد
که نوع دسترسی و استفاده از اين استراتژيها ،حتی
باعث کاهش مهاجرت شود (.)Gray & Muller, 2011
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درک واقعيتهاي پيچيده و چندگانه مهاجرت و تنوع
معيشتی مستلزم آن است که مسيرها و روشهاي
گوناگونی که توسط خانوارها براي امرارو معاش اتخاذ
میشود ،درک شود ( .)Lingam, 2016همچنين ،عليرغم
اينکه شناخت فزايندهاي وجود دارد که شوکهاي آب و
هوايی میتواند نقش مهمی در مهاجرت داشته باشد ،اما
از اهميت يک عامل خاص اقليمی (خشکسالی) در رابطه
با ساير عوامل در شکلگيري فرايندهاي مهاجرت
اطالعی در دست نيست ()Hermans & Garbe, 2019؛
بنابراين براي بررسی عوامل دخيل در شکلگيري
مهاجرت بايد به بسترهاي فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي
هر جامعهاي رجوع شود .با توجه به توضيحات ارايه شده،
در حوضه درياچه اروميه ،مطالعهاي به بررسی تمايل به
مهاجرت روستاييان نپرداخته است و لذا ،نتايج اين
تحقيق که با هدف شناسايی عوامل مؤثر بر تمايل به
مهاجرت خانوارهاي روستايی انجام شد ،منجر به
شناسايی بهتر وضعيت موجود جهت استفاده
سياستگذاران ،مديران و برنامهريزان در زمينه
مهاجرتهاي خانوارهاي روستايی گرديد.
روش تحقیق
تحقيق حاضر ازنظر ماهيت از نوع پژوهشهاي کمی،
از نظر هدف از نوع کاربردي و از نظر امکان کنترل
متغيرها از نوع غيرآزمايشی میباشد .همچنين ،از نظر
روش گردآوري دادههاي موردنياز از نوع تحقيقات
توصيفی -همبستگی است .ابزار تحقيق پرسشنامه
محقق ساخته بود که روايی آن با استفاده از پانل اعضاي
هيئتعلمی دانشگاه زنجان و اروميه تأييد گرديد .براي
تعيين پايايی  27پرسشنامه توسط افراد روستايی در
روستاهاي خارج از نمونه آماري در شهرستان اروميه
تکميل شد و ضريب آلفاي کرونباخ براي بخشهاي
مختلف شاخصهاي ترکيبی از قبيل نگرش ،درک از
تأثيرات تغيير اقليم و سرمايه اجتماعی محاسبه و به
ترتيب  0/78 ،0/73و  0/85به دست آمد که بيانگر
پايايی مناسب پرسشنامه بود .نگرش با استفاده از 15
ال
گويه (طيف ليکرت پنج سطحی ،از کامالً موافقم تا کام ً
مخالفم) ،سرمايه اجتماعی با  20گويه (طيف ليکرت پنج
سطحی ،از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) و درک از
تغييرات اقليم با استفاده از  11گويه (طيف ليکرت شش
سطحی ،از هيچ تا خيلی زياد) سنجيده شد .ميزان
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دريافت اطالعات از رسانههاي جمعی و منابع اطالعاتی
بين فردي نيز بر اساس طيف ليکرت شش سطحی (هيچ
تا خيلی زياد) پرسيده شد .متغير توانايی گذران معيشت
نيز ،پيشبينی خانوارها از تعداد سالهايی هست که
میتوانند باوجود شرايط خشکسالی به گذران معيشت در
منطقه بپردازند.
جامعه آماري تحقيق کليه افراد روستايی واقع در
حوضه آبريز درياچه اروميه در دو استان آذربايجان
شرقی و آذربايجان غربی بود که تعداد کل آنها بر اساس
آخرين نتايج سرشماري سال  1395مرکز آمار ايران،
 640715خانوار روستايی بود ( Statistics Center of
 )Iran, 2016و سرپرستان خانوار جامعه آماري تحقيق را

تشکيل دادند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
 384برآورد گرديد که براي افزايش درصد اطمينان به
 495نفر افزايش يافت.
() 1

نمونهها با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي
( )cluster samplingچندمرحلهاي تصادفی انتخاب
شدند .شهرستانهاي اروميه ،عجبشير و بناب درنتيجه
فرايند نمونهگيري انتخاب و در مجموع نه دهستان و 22
روستا از اين مناطق مورد بررسی واقع شدند که به-
صورت تفصيلی در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  -1جامعه و نمونه آماري تحقيق
استان
آذربايجان
شرقی (335878
خانوار)

شهرستان

دهستان

روستا

تعداد خانوار

تعداد نمونه

بناب
( 15409خانوار)

بناجوي غربی
( 8281خانوار)

خليلوند

390

25

خانه برق قديم

497

16

چپقلو

1096

28

قره قشالق

164

13

زاوشت

1406

22

روشت کوچک

455

16

دوش

321

20

رازيان

230

25

پسيان

126

20

شيراز

678

25

الينجق

146

20

تپيک دره

60

15

حوري

201

19

جبل کندي

124

24

قولنجی

1566

32

سلطان آباد

202

35

بهلول آباد

167

17

بدلبو

89

12

قرالر طسوج

686

33

گلستانه

158

17

گرديک

232

31

حلج

290

30

بناجوي شمالی
()3828
عجبشير
( 9755خانوار)

خضرلو
( 2394خانوار)
ديزجرود شرقی
( 2127خانوار)

آذربايجان غربی
( 304837خانوار)

اروميه
( 17105خانوار)

انزال جنوبی
( 5076خانوار)
نازلوچاي
( 2803خانوار)
مرگور
( 9602خانوار)

جمع

2

9

22
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جدول  -2توصيف متغيرهاي پژوهش

پرسشنامه طراحی شده در برگيرنده چهار بخش
شامل :الف) وضعيت اجتماعی ،اقتصادي خانوارها
(سرمايه اجتماعی ،ميزان درآمد ،درصد سهم بخش
کشاورزي و غيرکشاورزي از درآمد ،سن ،مدرک تحصيلی
و  )،...ب) ميزان درک از تأثير خشک شدن درياچه
اروميه و تغيير اقليم بر معيشت و مديريت آن ،ج) نگرش
نسبت به خشک شدن درياچه اروميه و مديريت آن و د)
داشتن تمايل به مهاجرت کاري مردان و داشتن تمايل
به مهاجرت کل خانوار بود .در پرسشنامه طراحی شده
تمايل به مهاجرت در صورت تداوم خشک شدن درياچه
اروميه به صورت يک سؤال با دو گزينه بلی و خير
پرسيده شد .در اين تحقيق ،از رگرسيون لجستيک
دووجهی استفاده شد و تمايل به مهاجرت در صورت
خشک شدن درياچه به صورت تابع زير بيان شد
(:)Habibpoor & Safari, 2012
() 1

که در آن:
 =πاحتمال پيامد يا واقعه مورد نظر تحت وجود
متغير مستقل X
 =aپارامتر محور مختصات
 =βضريب رگرسيونی
 =Xمتغير مستقل میباشد.
دادههاي جمعآوريشده با استفاده از نرمافزار
 SPSSwin24تحليل شد .در اين تحقيق در بخش آمار
توصيفی براي توصيف متغيرهاي جمعيت شناختی از
جدولهاي توزيع فراوانی ،شاخصهاي گرايش مرکزي
شامل ميانگين ،ميانه ،نما و آمارههاي پراکندگی نظير
انحراف معيار استفاده گرديد و در بخش استنباطی نيز
براي سنجش ميزان تمايل به مهاجرت و مهمترين
عوامل مؤثر بر آن از روشهاي تحليل مقايسه ميانگين و
رگرسيون لجستيک دووجهی استفاده شد.
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تعدا
د گويه

متغير

مقياس
اندازهگيري

تمايل به مهاجرت خانواده

1

اسمی
دووجهی

تمايل به مهاجرت کاري مردان

1

اسمی
دووجهی

نگرش نسبت به مديريت
خشکی درياچه اروميه

15

ترتيبی

درک تأثيرات خشکی درياچه
اروميه

11

ترتيبی

سرمايه اجتماعی

20

ترتيبی

دانش تغيير اقليم

20

ترتيبی

سن

1

نسبتی

تحصيالت

1

ترتيبی

درآمد و سهم درآمدي

3

نسبتی

اندازه بعد خانوار

1

نسبتی

نتایج و بحث
از نظر تحصيالت 164 ،نفر ( 33/1درصد) از
سرپرستان خانوار فاقد توانايی خواندن و نوشتن بودند.
 88/3درصد معادل  413نفر از پاسخگويان ،کشاورزي را
به عنوان شغل اصلی خود معرفی کردند 58/7 .درصد
( 296نفر) ،گزارش کردند که غير از کشاورزي شغل
ديگري ندارند 15/6 .درصد از سرپرستان خانوار در
سالهاي اخير مهاجرت کاري داشتهاند .فراوانی تمايل به
مهاجرت کاري بيشتر از مهاجرت کل خانوار بود .وضعيت
تمايل به مهاجرت کل خانوار و مهاجرت کاري مردان در
جدول ( )3به تفکيک حوضهها آورده شده است.
جدول  -3توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس تمايل به
مهاجرت کل خانوار و مهاجرت کاري مردان
کل حوضه

نوع
مهاجرت

تمايل
به
مهاجرت

کل
خانواده

خير
بلی

340
155

مردان
خانواده

خير
بلی

272
223

آذربايجان شرقی

آذربايجان غربی

درصد
فراوانی
معتبر

فراوانی

درصد
فراوانی
معتبر

147
84

63/6
36/4

117
114

50/6
49/4

فراوانی

درصد
فراوانی
معتبر

فراوانی

68/7
31/3

193
71

73/1
26/9

54/9
45/1

155
109

58/7
41/3

مأخذ :يافتههاي تحقيق

ميزان دريافت اطالعات کشاورزي از نه منبع
اطالعاتی (همسايگان و اهالی روستا ،اينترنت و شبکه
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اجتماعی ،تلويزيون ،راديو ،کارشناسان کشاورزي دولتی
(جهاد ،منابع طبيعی ،آب ،بانک) ،شرکتهاي فروش
نهادهها و خدمات کشاورزي و کلينيکها ،پروژهها و
برنامههاي اجراشده اخير توسط دولت (مثل ستاد احيا،
فائو) ،روزنامه ،مجالت و ساير انتشارات چاپی ،دورههاي
آموزشی و ترويجی) پرسيده شد .ميزان دريافت اطالعات
از تمامی منابع ،غير از همسايگان و آشنايان ،در حد
متوسط و کمتر از متوسط بود .شاخص ترکيبی سرمايه
اجتماعی نيز با استفاده از  20گويه سنجيده شد که
ميانگين اکثر گويهها متوسط و پايينتر از متوسط بود.
ميانگين سرمايه اجتماعی کل نيز برابر با  66/02با
انحراف معيار  3/54بود.

زمينه تغيير اقليم داشتند .ميزان درک کشاورزان از
ريسک خشک شدن درياچه اروميه و مديريت آن نيز در
حد باال و مقدار ميانگين آن برابر با  44/58با انحراف
معيار  6/69بود.
براي بررسی تفاوت گروههاي مختلف در تمايل به
مهاجرت خانوارها از روش آماري مقايسه ميانگين ( t
 )testاستفاده شد که نتايج آن در جدول ( )5آورده شده
است .اختالف معناداري بين ميانگين تمايل به مهاجرت
بر اساس متغيرهاي ميزان دانش ،درک و ميزان دريافت
اطالعات از منابع مختلف وجود داشت .بهطوريکه
ميانگين تمايل به مهاجرت در افرادي که دانش باالتر و
درک درستتري از وضعيت خشک شدن درياچه و تأثير
آن بر زندگی خود داشتند ،باالتر بود .همچنين ،ميانگين
تمايل به مهاجرت در گروه کشاورزانی که زمين کمتري
داشتند بيشتر از افراد داراي زمين بيشتر بود .همراستا با
نتايج تحقيق حاضر )2011( Gray & Muller ،در
مطالعهاي تحت عنوان خشکسالی و مهاجرت انسانی در
روستاهاي اتيوپی به اين نتيجه رسيدند که مهاجرت
نيروي کار مردان با خشکسالی افزايش میيابد و
خانوادههاي فقيري که زمين کوچکتري دارند آسيب-
پذيرتر از بقيه اقشار هستند.
ميانگين تمايل به مهاجرت در گروه افراد جوان و
افراد تحصيلکرده نيز بيشتر از گروه مقابل بود .همچنين
گروهی که تجربه شغلی بيشتر و سن بيشتري داشتند
تمايل به مهاجرت کمتري داشتند؛ بنابراين ،میتوان
گفت که تمايل به مهاجرت در افراد جوان و
تحصيلکرده بيشتر از قشر سالخورده و بیسواد و
کمسواد است .همراستا با نتايج تحقيق حاضر،
تأثيرگذاري سن و تحصيالت بر تمايل به مهاجرت در
مطالعات پيشين گزارش شده است ( Gray & Muller,

با توجه به نتايج ارايهشده در جدول ( )4متوسط
اندازه بعد خانوارها در حدود چهار نفر بود .ميانگين سنی
سرپرستان خانوار نيز حدود  51سال بود و بهطور
متوسط حدود پنج کالس سواد داشتند .سرپرستان
خانوار بيش از  28سال سابقه کار داشتند و بهطور
متوسط مالک  2/25هکتار اراضی کشاورزي بودند.
نگرش کشاورزان به مديريت خشکی درياچه اروميه
مثبت بود و بهطور متوسط دانش خوبی ( 15از  )20در

2011; Bjarnason & Thorlindson, 2006; Beals,
 .)1987; Ramazanian, 2007اين امر ناشی از اين است

جدول  -4شاخصهاي آماري متغيرهاي موردمطالعه
متغير (واحد سنجش)

ميانگين

انحراف
معيار

کمينه

بيشينه

بعد خانوار (نفر)
سن سرپرست خانوار
(سال)
تحصيالت (کالس)
تجربه شغلی (سال)
مالکيت زمين (هکتار)
سرمايه اجتماعی
نگرش نسبت به
مديريت خشکی
درياچه اروميه
دانش تغييرات اقليم
درک کشاورزان از
ريسک خشک شدن
درياچه اروميه و
مديريت آن

3/69

1/35

1

8

51/10

13/59

25

85

4/87
28/37
2/25
66/02

4/74
16/31
15
3/54

0
1
2/16
30

22
70
2/37
100

47/56

5/14

31

67

15/05

3/54

4

20

44/58

6/69

55

23
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که افراد جوان اميد به زندگی بيشتري داشته و براي
آينده خود تصميم به مهاجرت و برونرفت از اين مشکل
را دارند؛ درحالیکه افراد سالخورده به سبب ضعف
جسمانی و ناتوانی در پيدا کردن کار و نداشتن مهارت
کافی در شغلهاي غير کشاورزي اميدي به بهبود
وضعيت رفاهی خود از طريق مهاجرت ندارند .لذا،

رزمی و همکاران :تعيينکنندههاي تمايل به مهاجرت خانوارهاي روستايی...

مهاجرت را نيز در برونرفت از اين مشکل مؤثر نمی-
دانند .وجود تفاوت معنیدار در ميانگين تمايل به
مهاجرت و تجربه شغل کشاورزي و بعد خانوار (به معنی
داشتن نيروي کار در خارج از روستا نيز تلقی میشود)
نيز مؤيد اين امر میباشد.
ميزان تمايل به مهاجرت بر اساس درصد درآمد
غيرکشاورزي و توانايی گذران معيشت در روستا متفاوت
بود و داشتن شغل و درآمد متفرقه ديگر نقش مثبتی در
پايداري و ماندگاري روستائيان در محيطهاي روستايی
داشت .در اين راستا ،مطالعه Yadollahi Farsi et al.
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( )2012تأييد میکند که افزايش اشتغال و درآمد باعث
کاهش مهاجرت میشود .همچنين ،نتايج مطالعه
 )2019( Hermans & Garbeنيز حاکی از آن است
خانوادههايی که استراتژيهاي بيشتري جهت تأمين
معاش دارند نسبت به سايرين کمتر اقدام به مهاجرت
میکنند )2015( Mohammadzade et al. .نيز گزارش
کردند که امکان اشتغال به باغداري و داشتن شغل
کشاورزي در حوضه درياچه اروميه باعث مهاجرت
معکوس در سالهاي قبل از سال  1391شده است.

جدول  -5مقايسه تمايل به مهاجرت کل خانوار بر اساس متغيرهاي موردمطالعه
متغير

گروه (تمايل به مهاجرت)

ميانگين

انحراف معيار

مقدار t

sig

دانش تغييرات اقليم

خير
بلی

14/74
15/71

3/71
3/06

3/03

0/003

خير

43/59

6/71

بلی

46/79

6/11

4/95

0/000

سرمايه اجتماعی

خير
بلی

27/67
63/27

13/49
13/42

3/06

0/002

ميزان دريافت اطالعات از
منابع اطالعاتی

خير
بلی

11/89
12/66

4/89
5/56

1/48

0/138

مالکيت زمين (هکتار)

خير
بلی

2/49
2/11

2/30
1/81

2/00

0/046

بعد خانوار (نفر)

خير
بلی

3/58
3/92

1/38
1/26

2/64

0/009

خير

4/37

4/59

بلی

5/96

4/89

3/49

0/001

سن سرپرست خانوار (سال)

خير
بلی

52/58
47/83

13/82
12/50

3/65

0/000

تجربه شغلی (سال)

خير
بلی

30/00
24/80

16/29
15/83

3/32

0/001

درصد درآمد از بخش غير
کشاورزي

خير
بلی

13/42
26/96

21/10
29/22

5/184

0/000

توانايی گذران معيشت در
روستا

خير
بلی

2/82
7/78

7/14
13/36

4/34

0/000

درک ريسک اثرات خشک
شدن درياچه اروميه بر
زندگی روستايی

تحصيالت (کالس)

مأخذ :يافتههاي تحقيق

براي بررسی متغيرهاي تأثيرگذار بر تمايل به
مهاجرت؛ با توجه به ماهيت متغيرها و دووجهی بودن
متغير تمايل از مدل رگرسيونی لجستيک استفاده شد .با
توجه به معنیدار بودن نتايج حاصل از آزمون اوم نی

بوس ( )Omnibus Testsدر سطح خطاي کوچکتر از
 ،0/01برازش مدل برآورد شده قابلقبول بود .مقدار
تبيين تغييرات متغير وابسته (تمايل به مهاجرت) با
استفاده از چهار متغير ذکر شده در جدول ( ،)6بر اساس
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آماره شبه درست نمايی نايجل کرک (
 )Squareبرابر حدود  65درصد است .از آزمون هاسمر و
لمشو ( )Hsmer & Lemeshowنيز براي بررسی تطابق
Nagelkerke R

دادهها با مدل استفاده شد .مقدار خی دو برابر با 8/72

بود که در سطح  0/05معنیدار نبود ( .)p=0/36معنادار
نبودن اين آزمون که در واقع نوعی خی دو ( )X2است
بهمعناي عدم تفاوت دادهها با مدل يعنی برازش داده با
مدل است.

جدول  -5نتايج رگرسيون لجستيک در بررسی اثر متغيرهاي تحقيق در پيشبينی تمايل به مهاجرت يا عدم مهاجرت خانوارهاي
حوضه درياچه اروميه
متغيرها
تمايل مردان براي مهاجرت کاري
داشتن منزل در شهر
درک ريسک اثرات خشک شدن درياچه بر
زندگی روستاييان
سهم بخش کشاورزي از درآمد
ضريب ثابت

ضريب رگرسيون
()B

خطاي استاندارد
()S.E

آماره والد
()wald

معنیداري
() p

نسبت بخت
()Exp

4/512
1/541

0/461
0/486

95/786
10/046

0/000
0/002

91/060
4/667

0/62

0/022

7/743

0/005

1/064

-0/016
-5/515

0/006
1/206

7/624
20/928

0/006
0/000

0/984
0/004

مأخذ :يافتههاي تحقيق

اولين متغيري که تأثير معنیداري بر احتمال
مهاجرت خانوارهاي روستايی دارد ،تمايل مردان براي
مهاجرت کاري بود .تمايل مردان براي مهاجرت کاري
تأثير مثبت بر تمايل آنها به مهاجرت کل خانواده
داشت .در اين راستا )2016( Lingam ،اشاره میکند،
مهاجرت به خارج از روستا میتواند نشاندهنده درآمد
باالتر در خارج از روستا يا کمبود کار و درآمد در نقطه
مبدأ نگريسته شود.
سهم بخش کشاورزي از درآمد تنها عاملی است که
تأثير منفی بر تمايل مهاجرت خانوارها دارد .با در نظر
گرفتن تأثير و نقش مثبت مهاجرت کاري مردان و تأثير
منفی سهم درآمد کشاورزي در تمايل به مهاجرت می-
توان گفت جستجوي شغل از سوي مردان در خارج
محيط روستا و سهم پايين بخش کشاورزي از درآمد
مهمترين عوامل در تصميم به مهاجرت میباشد .در اين
راستا )2017( Aldunce et al. ،گزارش کردهاند عدم
سازگاري با خشکسالی ،بهويژه در شرايط تغيير وضعيت

اقليم ،باعث ايجاد پيامدهاي جدي مالی براي کشاورزان،
کاهش اشتغال در مناطق روستايی و فقر تعداد
قابلتوجهی از مردم و مهاجرت از مناطق روستايی به
شهري میشود )2007( Mousavi .در بررسی علل تمايل
مهاجرت روستاييان به شهر در آذربايجان غربی نيز به
اين نتيجه رسيد که عوامل اقتصادي دليل اصلی تمايل
به مهاجرت بوده است و بهترين راهکار براي کاهش
تمايل به مهاجرت ،راهکارهاي اقتصادي و افزايش درآمد
روستاييان است .بر اساس يافتههاي ،)2009( Alibeigi
عدم امکان گذراندن عادي زندگی و معيشت و نبود
اشتغال و درآمد باعث ايجاد تمايل به مهاجرت و در
نهايت تصميم به مهاجرت شده است.
عالوه بر متغير تمايل به مهاجرت کاري مردان،
داشتن منزل در شهر و درک ريسک تغيير اقليم نيز به-
ترتيب داراي بيشترين تأثير مثبت بر تمايل به مهاجرت
بود.
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جدول  -7عملکرد پيشبينی مدل رگرسيون لجستيک و قدرت آن در تفکيک خانوارها در گروههاي تمايل به مهاجرت و عدم تمايل به
مهاجرت
پيشبينی
مشاهدات

تمايل به مهاجرت کل خانوار
خير

مرحله نهايی

تمايل به مهاجرت کل
خانوار
درصد کل

خير
بلی

دقت طبقهبندي

بلی
273
22

82/5
85/2
83/3

58
127
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همانطور که نتايج گزارش شده در جدول ( )7نشان
میدهد ،دقت طبقهبندي مدل رگرسيونی برآورد شده
 83/3درصد است؛ يعنی اين مدل میتواند حدود 83
افراد جامعه موردمطالعه را بهدرستی در گروه تمايل به
مهاجرت و يا عدم تمايل به مهاجرت دستهبندي کند.
در ادامه ،با توجه به اينکه متغير تمايل به مهاجرت
کاري مردان بيشترين تأثير را در مهاجرت خانوادهها
داشت؛ به بررسی عوامل مؤثر بر تمايل به مهاجرت کاري

مردان نيز پرداخته شد که نتايج آن در جدول ( )8آورده
شده است .از آزمون هاسمر و لمشوف ( & Hsmer
 )Lemeshowنيز براي بررسی تطابق دادهها با مدل
استفاده شد .مقدار خی دو برابر با  11/06بود که در
سطح  0/05معنیدار نبود ( .)p=0/19معنادار نبودن اين
آزمون که در واقع نوعی خی دو است به معناي عدم
تفاوت دادهها با مدل يعنی برازش داده با مدل است.

جدول  -8نتايج رگرسيون لجستيک در اثر متغيرهاي تحقيق در پيشبينی مهاجرت يا عدم مهاجرت کاري مردان حوضه درياچه
اروميه
متغيرها
درک از ريسک تغيير اقليم و خشک
شدن درياچه
درصد سهم کشاورزي از درآمد
ميزان سرمايه اجتماعی
نگرش به خشکسالی و مديريت آن
ضريب ثابت

آماره والد
()wald

معنیدار
ي () p

نسبت بخت
()Exp

ضريب
رگرسيون ()B

خطاي
استاندارد ()S.E

0/054

0/016

11/831

0/001

1/056

-0/015
-0/051
-0/022
2/373

0/004
0/020
0/007
1/238

14/451
6/499
8/664
3/675

0/000
0/011
0/003
0/055

0/985
0/950
0/978
10/730
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قدرت تبيين مدل بر اساس آماره شبه درست نمايی
نايجل کرک ( )Nagelkerke R Squareبرابر با  11درصد
است .درک ريسک تغيير اقليم و خشک شدن درياچه
اروميه اولين متغيري بود که تأثير معنیداري بر تمايل
مردان براي مهاجرت کاري داشت و در اولين مرحله وارد
مدل شد .درک تأثير مثبتی بر تمايل به مهاجرت کاري
داشت و کشاورزانی که درک درستی از وضعيت درياچه
اروميه داشتند به کسب معيشت از طريق کشاورزي اميد
چندانی نداشته و بيشتر از گروههاي ديگر تمايل به
مهاجرت کاري و تغيير شغل داشتند .درک از تغييرات

اقليم و وضعيت درياچه اروميه متغيري بود که هم در
تمايل به مهاجرت کاري و هم در تمايل به مهاجرت کل
خانوار تأثيرگذاري مثبت داشت .در اين خصوصKoubi ،
 )2016( et al.در مطالعه خود اظهار کردهاند که
تصميمات مهاجرت بهجاي تغيير محيطی که بهطور
عينی با استفاده از شواهد علمی مشخص میشوند تحت
تأثير درک محيطزيست قرار دارند .بهاينترتيب ،درک از
خطر میتواند به عنوان يک عامل واسطهاي بين
فشارهاي محيطی و مهاجرت عمل کند .دليل اين امر آن
است که درک محيطی ابزاري است که افراد به دنبال آن
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میتوانند محيط خود را درک کنند تا با توجه به شرايط
فردي و خانوادگی خود ،به مؤثرترين پاسخ به خطرات
زيستمحيطی برسند .بنابراين ،میتوان گفت ،درک
درست از وضعيت باعث بروز پاسخ متناسب با آن می-
شود .لذا ،افرادي که درک درستتري از وضعيت خشکی
درياچه و تأثير آن بر زندگی خود داشتند ،تمايل
بيشتري به مهاجرت و برونرفت از اين مشکل داشتند.
همچنين ،با توجه به نتايج میتوان گفت که درک تنها
عامل مؤثر بر تمايل به مهاجرت نيست و عاملهاي
ديگري مثل درآمد و نگرشها نيز مؤثر هستند .در اين
راستا )2016( Koubi et al ،گزارش کردند درک
زيستمحيطی هم تجربه مستقيمی با وقايع
زيستمحيطی (طوفان ،سيل و خشکسالی) و هم
اطالعات غيرمستقيم از افراد ديگر ،سازمانهاي دولتی،
دانشمندان ،رسانههاي جمعی و همچنين اعضاي جامعه
دارد .به نوبه خود ،هم تجربه مستقيم و هم اطالعات
غيرمستقيم توسط توانايیهاي فردي و خانوادهها،

ارزشها ،نقشها و نگرشها واسطه میشوند .درنتيجه،
برداشت از تغييرات محيطی ،نهتنها بستگی به قرار
گرفتن در معرض فرد مربوط به وقايع زيستمحيطی
دارد ،بلکه به ظرفيت تطبيقی او ،يعنی به امکانات و
فرصتهاي مقابله با تغييرات محيطی نيز بستگی دارد.
ازاينرو ،تکيه بر ادراک تغييرات محيطی نشان میدهد
که چرا برخی از افراد هنگام تجربه تنشهاي محيطی
تصميم به ترک خانههاي خود میگيرند ،درحالیکه
برخی ديگر اينگونه نيستند.
متغيرهاي سهم درآمدي از بخش کشاورزي ،نگرش
به خشکسالی و مديريت آن و ميزان سرمايه اجتماعی
هم تأثير منفی بر ميزان تمايل مردان به مهاجرت کاري
داشت .مطالعات قبلی ( & Alibeigi et al., 2009; Gray
 )Muller, 2011در اين خصوص گزارش کردهاند که
دسترسی به منابع و شبکههاي مهاجرت بر مهاجرت
تأثير میگذارند.

جدول  -9وضعيت طبقهبندي خانوارهاي روستايی با تمايل و عدم تمايل به مهاجرت بنا بر نتايج رگرسيونی
پيشبينی
مشاهدات

مرحله نهايی

تمايل به مهاجرت
کل خانوار
درصد کل

تمايل به مهاجرت کاري مردان
خير
بلی

خير

بلی

201
104

67
109

دقت طبقهبندي
75
51/2
64/4

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج جدول ( )9نشان میدهد که با استفاده از مدل

کاهش خواهد يافت .لذا ،نيازمند مهاجرت کاري خواهند

برآورد شده میتوان دستهبندي افراد جامعه در گروه

شد .از آنجايی که مهاجرت کاري مردان نيز مشکالتی

تمايل به مهاجرت و يا عدم تمايل به مهاجرت با دقت و

براي خانوادهها و رفاه آنها دارد؛ خانوادهها براي حل اين

صحت  64/4درصد پيشبينی کرد.

مشکل تصميم به مهاجرت کل خانواده خواهند گرفت،

نتيجهگيري و پيشنهادها

بهعبارتیديگر ،میتوان گفت که مهاجرت در ابتدا به

با توجه به نتايج تحقيق ميزان درک روستاييان از

شکل مهاجرت کاري بوده و در نهايت به مهاجرت کل

اثرات خشکی درياچه اروميه تأثير مثبتی در تمايل به

خانواده منتهی خواهد شد .ازآنجايیکه اثرات خشکی

مهاجرت داشته است .روستاييان با درک درست از پديده

درياچه اروميه به صورت گسترده و در سطح وسيعی

خشکسالی ،به اين نتيجه میرسند که با وقوع

خواهد بود؛ بنابراين ،با مهاجرت گسترده ساکنان منطقه،

خشکسالی ،فعاليتهاي کشاورزي به مشکل بر خواهد

پيدا کردن کار نيز با مشکالت بسياري در مقصد همراه

خورد و درنتيجه ،ميزان درآمد ،معيشت و رفاه آنها

خواهد بود .اين امر هم به جامعه روستايی مهاجر و هم

رزمی و همکاران :تعيينکنندههاي تمايل به مهاجرت خانوارهاي روستايی...
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به ساکنان شهرهاي مقصد مشکالتی مثل حاشيهنشينی

در جوامع روستايی کمک کنند .تعاونیها با ايجاد

و کمبود امکانات و پديدههاي اجتماعی نوظهوري را به

اشتغال و درآمد میتوانند مانع از مهاجرت کاري مردان

وجود خواهند آورد و مديريت شهرها را با مشکل مواجه

شوند و در نتيجه به کاهش مهاجرت خانوادهها هم

خواهند کرد.

کمک کنند.

با توجه به نتايج تحقيق نگرش به خشک شدن

با توجه به نتايج ،مهاجرت به خاطر کار از عوامل

درياچه اروميه و مديريت خشکی آن تأثير منفی در

مؤثر بر تمايل به مهاجرت بود و از طرف ديگر درصد

تمايل به مهاجرت داشته است .داشتن نگرش مثبت به

سهم بخش کشاورزي از درآمد در تمايل به مهاجرت

خشکسالی و مديريت آن میتواند در کاهش مهاجرتها

م ؤثر بود بنابراين راهکاري که بتواند ايجاد درآمد کند،

مؤثر واقع شود .داشتن نگرش مثبت به خشکسالی و

میتواند بهعنوان پيشگيريکننده يا کاهنده تمايل به

مديريت آن به اين معنی است که فرد خشکسالی را به-

مهاجرت عمل کند .ايجاد زنجيرههاي توليد و ارزش نيز

عنوان يک معضل الينحل تلقی نمیکند و بر اين باور

يکی از راهکارهاي افزايش توليد و ثروت میباشد .ايجاد

است که با افزايش دانش و مديريت اصولی میتواند

زنجيرههاي توليد محصوالت منطقه (انگور و گل

خشکسالی را مديريت کند .در نتيجه فردي که چنين

محمدي) و بازاريابی مناسب محصوالت توليدي میتواند

نگرش و ديدگاهی دارد به دنبال کشف راهحل و مديريت

با افزايش درآمد از بخش کشاورزي در کاهش مهاجرت

خشکسالی است و خود را با آن سازگار میکند .بنابراين،

کاري و مهاجرت خانوادهها کمک کند .سياستگذاري

با آموزش و ترويج راهکارهاي مقابله با خشکسالی و

دولت در راهاندازي کسبوکارهاي متنوع معيشتی

حمايتهاي مالی جهت اتخاذ اين راهکارها میتوان به

میتواند دغدغه روستاييان در تأمين آتی معيشت

بهبود وضعيت نگرشی روستاييان کمک کرده و در

خودشان را رفع کرده و باعث بهبود نگرش آنها جهت

نهايت ،به ماندگاري و عدم مهاجرت آنها نيز کمک کرد.

ماندگاري در روستا و مقابله با اثرات اقليمی گردد.

داشتن منزل در شهر و مهاجرت کاري از عوامل مؤثر

با توجه به نتايج ،درصد درآمد از بخش کشاورزي از

بر مهاجرت کل خانواده است و چون اين دو متغير از

عوامل مؤثر در تمايل به مهاجرت کل خانوار بود که تأثير

اصلیترين نيازهاي مادي يک خانواده (مسکن و درآمد)

منفی در تمايل به مهاجرت داشت؛ بنابراين راهکاري که

را تأمين میکند ،نقش مثبتی در تمايل به مهاجرت

بتواند درآمد از بخش کشاورزي را افزايش دهند بهعنوان

دارد .با توجه به نتايج میتوان گفت که تنها تأمين

مانع يا کاهنده تمايل به مهاجرت عمل خواهد کرد.

سرمايههاي مالی مالک تمايل به مهاجرت نيستند بلکه

ازآنجايیکه منطقه با مشکل کمآبی ،شور شدن آبهاي

نقش سرمايههاي اجتماعی نيز در تمايل به مهاجرت نيز

کشاورزي و نمک زار شدن زمينها مواجه هست کشت

برجسته هست .بنابراين ،بايد در تصميمگيريهاي

گياهانی مثل پسته که گياهانی شورپسند هستند و يا

توسعهاي و مديريتی خشکسالی به نقش انواع مختلف

کشت گياهانی مثل زعفران که نياز آبی کمتري دارند

سرمايهها دقت نظر داشت.

میتواند کشاورزان را در مواجهه با شوک خشکسالی و

وجود تعاونیها و سازمانهاي مردمی يکی از اشکال

کمبود آب مقاوم کرده و سازگارتر کند و در کاهش

سرمايه اجتماعی است و نقش مهمی در شبکهسازي و

مهاجرت مؤثر واقع شود .بنابراين ،میتوان گفت که

ايجاد سرمايه اجتماعی دارد .بنابراين ،با توجه به نتايج

ترويج و توسعه محصوالت سازگار با شرايط منطقه

تحقيق و نقش مثبت سرمايه اجتماعی در کاهش تمايل

(خشکی و شوري) مثل پسته و يا محصوالتی با عملکرد

به مهاجرت و نقش مثبت تعاونیها در افزايش سرمايه

درآمدي باالتر مثل زعفران به افزايش درآمد حاصل از

اجتماعی ،پيشنهاد میشود که با ايجاد تعاونیها و

کشاورزي کمک کرده و در کاهش مهاجرتها مؤثر واقع

سازمانهاي مردمی به ارتقاء وضعيت سرمايه اجتماعی

خواهد شد.
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و خالی شدن روستاها نيز در صورت خشکسالی و ناتوانی

 با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد میشود،در نهايت

کشاورزي در پاسخگويی به نيازهاي معيشتی روستاييان

که امکانات الزم جهت متنوعسازي منابع معيشتی و

.منطقه کمتر شود

درآمدي روستائيان (توسعه صنايع) اقدام شود تا
مهاجرت کاري کمتر شده و بهتبع آن مهاجرت خانوارها
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