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 چکیده

هاي نوظهور دوره شهرنشيني معاصر که تاثير زيادي در بروز انواع معضلات مناطق کلانشهري گذاشته است، مهاجرت معکوس يکي از پديده
 فشار مضاعف بر محيط روستاها شده است. هاي معکوس، باعث تنزل کيفيت زندگي وباشد. تداوم مهاجرتشهري به روستاهاي پيراموني شهرها مي

هدف اين تحقيق، نشيني جديد را پديد آورده است. هاي روستايي گرديده و نوعي از حاشيهخزش شهري تبريز باعث توسعه لجام گسيخته سکونتگاه
روستاها تبيين چگونگي توسعه شتابان اين  مشخص نمودن تاثير عوامل مختلف در بروز مهاجرت از شهر تبريز به روستاهاي اطراف الحاقي به تبريز و

اي و مطالعات کتابخانه -اسنادي باشد و از ابزارباشد. به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ ماهيت و گرداوري اطلاعات از نوع توصيفي / تحليلي ميمي
مهاجران بازگشتي از شهر تبريز به روستاهاي مورد  ،جامعه آماري اين مطالعهآوري اطلاعات استفاده گرديده است. ميداني )پرسشنامه( براي جمع
-پرسشنامهبراي تعيين پايايي  .ندگرديد گيري در دسترس انتخابنفر با استفاده از روش نمونه 442ميان، تعداد  ازاينمطالعه )هفت روستا( هستند. 

/. محاسبه گرديد. متوسط رشد جمعيت روستايي 4هاده از گويههاازروش ضريبآلفايِکرونباخ استفاده شده است و مجموع ميانگين پايايي به دست آم
باشد؛ در حالي که متوسط رشد جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در اين فاصله زماني درصد مي -/.92( 4230 -4220کشور در طي ده سال اخير )

باشد و اينگونه از هاي اطراف )منطقه کلانشهري( ميباشد. اين امر بيانگر پرتاب توسعه فيزيکي متصل شهر تبريز به روستا+ درصد مي32/22
هاي اخير به دليل گراني زمين و مسکن در شهر تبريز فزوني گرفته است. بر اساس مدل تحليل عاملي، روستايي در سال – هاي شهريمهاجرت

معکوس را به خود اختصاص داده است و  ، بيش از بيست و شش درصد واريانس متغيرهاي مهاجرت94/2عامل اقتصادي و مسکن با مقدار ويژه 
هاي دولتي از روستائيان، باشد. بالا بودن هزينه زندگي شهري، حمايتمهمترين علت تاثيرگذار در مهاجرت معکوس به روستاهاي الحاقي تبريز مي

موثر عامل اقتصادي در مهاجرت معکوس  پايين بودن درآمد، گراني زمين در شهر، پايين بودن قيمت خريد و اجاره مسکن در روستا از متغيرهاي
 گردند.محسوب مي

 شهر، کلانشهر تبريز. -مهاجرت معکوس، پيرا شهري، روستا : واژگان کلیدی
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 مقدمه

هاي ساختاري و کالبدي و همچنين کيفيت با افزايش جمعيت شهري، معضلات و مسايل شهري بيش از پيش شده است و مولفه
ها دلالت بر بينيمردم  جهان در شهرها ساکن هستند و پيشدرصد از  00ري تنزل پيدا نموده است. امروزه پذيري شهزندگي و زيست

باشد )سازمان ملل درصد اين افزايش اختصاص به قاره آسيا و آفريقا  مي 21دارد؛  4101درصد از ساکنين در شهرها تا سال  93سکونت 
هاي بشري در چهره طبيعي زمين، شرايط زندگي ساکنان شهري را در معرض ين دستکاريشهرنشيني با ايجاد گسترده تر .(4141متحد، 

روستايي( در صورت  -هاي معکوس )شهري(.در اين ميان مهاجرت493: 4224تهديد و نابودي قرار داده است )محمودزاده و همکاران، 
بخشي بار شهرنشيني به توزيع مجدد جمعيت و تعادلتواند ضمن کاهش هاي زيستي، ميمديريت و هدايت صحيح در مقاصد و مجتمع

ها از روستاها به اي کمک شاياني نمايند. شهرنشيني ناقص و قطبي شدن فضاي توسعه اقتصادي و اجتماعي باعث بروز مهاجرتناحيه
ه سبب شلوغي طرف شهرها )براي اشتغال( و همچنين مهاجرت فصلي و معکوس از شهرها به نواحي روستايي و شهرهاي کوچک ب

هاي اقتصادي و اجتماعي نابرابري فضايي که بازتاب نابرابري (Nefedova,2010; 195).مراکز شهري و عوامل دافعه شهر گرديده است 
در روند جهاني شدن (. 0: 4230شهري شده است )دانشپور، –هاي پيرا هاي انساني به محيطداخل شهرها است، باعث پيشروي سکونتگاه

ي شهري در جهت توزيع فضايي ها توسعهني نوين که به تمرکز فقر و غنا در شهرها گرايش دارد، خلأ ناشي از ناکارآمدي طرحو شهرنشي
)احدنژاد و  شده را ارائه مي هدريزيهاي غيررسمي و برنامهمطلوب دستاوردهاي توسعه در محلات شهري امکان بروز الگوهاي سکونتگاه

 (.4 :4223نجفي،

گيري، سريع و افزايش جمعيت  باعث خزش شهري يا پيشروي به سوي فضاهاي پيراموني و حومه شهرها، موجب شکل شهرنشيني
هاي شهرها )روستاهايي که در مرحله گذار يا دگرگوني از ماهيت روستايي به شهري هستند( و سکونتگاه –تغيير و دگرگوني روستا 

 .(Kirik,2004;1)شوند  غيررسمي در پيرامون خود مي

طور کلي مهاجرت معکوس به روستاها علل و نتايج مثبت فراواني با خود به همراه دارد و به منظور گسترش ادامه مهاجرت معکوس به
هاي بهداشتتي و گذاري روستايي به تقويت تاسيسات و تجهيزات زيربنايي و روبنايي و ارتقاي شاخصبه سمت روستاها لازم است سياست

مهاجرت بته  مسئله(. 414 :4224يني در روستاها به ويژه روستاهاي واقع در حريم شهرها اقدام نمايد )يعقوبي و زبيدي، آموزشي و کارآفر
اتفتا   اکثتر جوامتعصورت مهاجرت از روستا به شهر، از شهر به روستا از روستا به روستا يا از شهرهاي کوچک بته شتهرهاي بتزرر در 

نگري در نواحي روستايي با ساختار جمعيت به طتور مستتقيم و غيتر مستتقيم ارتبتاا پيتدا و آينده ريزيمهبرناافتد. از آنجا که هرگونه مي
د. ستزايي دارجايي جمعيت و عوامل متثثر بتر آن اهميتت بهکند، شناخت مقصد مهاجران در مهاجرت معکوس و تحليل الگوهاي جابهمي

هتا خراسان رضوي و کرمانشاه به ترتيب بيشترين مهاجرت معکوس را در بين استتانهاي مازندران، تهران، گيلان، بوشهر،گلستان، استان
اين اساس  تبيين دليل مهاجرت به نواحي روستايي واستفاده مناستب از ظرفيتت مهتاجرين در  (. بر42: 4220و همکاران،  نصيريدارند )

حال صحبت از بازگشت روستاييان گردد. اي و استاني قلمداد ميريزي منظقهتوسعه جوامع سکونتي کوچک جزو نيازهاي اساسي در برنامه
تواند به شهرهاي کوچتک هتم صتورت گيترد، امتا مهاجرت معکوس مي است. البته يا به اصطلاح مهاجرت معکوس در ميان به روستاها

 اشتغالنيازمند فراهم بودن شرايطي است که  ،شهرهاي کوچک طرف روستا باشد و چه بهطرف واقعيت اين است که اين بازگشت چه به 
 42224انتد و هاجرت به روستا نمتودهنفر م 24034در سطح استان آذربايجان شرقي، 4221طبق آمار  .و امکانات رفاهي حداقل آنها است

باشد.  علت مهاجرت به روستا شتامل پيتروي از اند که بيانگر افزايش مهاجرت معکوس در سطح استان مينفر نيز مهاجرت شهري داشته
آمار ايتران، درصد بيان شده است )مرکز  2درصد و تحصيل  40/2تر  درصد، دستيابي به مسکن مناسب 22درصد، اشتغال  4/24خانواده  
4221.) 

در حال حاضر  رشد و توسعه روستاهاي الحاقي به تبريز با سرعت بالا ادامه دارد، بطوريکه مساحت اين روستاها در چند سال اخير چند 
از  برابر شده و جمعيت اين روستاها چندين برابر شهر تبريز و نرخ رشد متوسط کشوري در حال افزايش است. اين در حالي است که خيلي

نشيني معاصر محدوده هاي ساخته شده اين روستاها بيرون از محدوده قانوني )طرح هادي( است و ساخت و سازهاي غيرمجاز  و حاشيه

http://amar.srtc.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://amar.srtc.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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هاي معکوس به اين نواحي ادامه داشته افتد. اگر روند مهاجرتدر اين روستاها در سايه نبود طرح موضعي شهري با سير صعودي اتفا  مي
ريزي شده ل آينده، بافت آشفته و ارگانيک بروز خواهد کرد. در حال حاضر دو نوع بافت  ارگانيک )سنتي(  و برنامهباشد در چند سا

ها در احال نشيني نيز به اين بافترفته بافت حاشيه)قطعات جديد ساخته شده در حاشيه بافت سننتي( در اين روستاها وجود دارد که رفته
-گانه الحاقي به تبريز ميس، هدف اين پژوهش حاضر تبيين دلايل مهاجرت معکوس به روستاهاي هفتاضافه شدن است.  بر اين اسا

مهاجرت معکوس در گسترش و توسعه فيزيکي و جمعيتي روستاهاي الحاقي به تبريز چه نقشي داشته باشد. سوالات تحقيق عبارتند از؛ 
 هاي اطراف تبريز موثر هستد؟است؟ کدام عوامل در مهاجرت معکوس از شهر تبريز به روستا

 مبانی نظری

هاي زندگي اجتماعي امروز در سطح دنياست. اين پديده در گذشته هم وجود داشته است ولي شهرنشيني يکي از مهمترين جنبه
و به مسلما از جهت تعداد و نسبت جمعيت شهري قابل قياس با امروز نيست. در واقع، رشد شهرنشيني در سطح جهان در قرن بيستم 

رود. اين پديده در عين حال جهاني هم است و تقريبا ي دوم آن شروع شده است و از اين جهت يک پديده جديد به شمار ميويژه از نيمه
هاي جهان شکل داده ي خاکي را در تمام قسمتکنند. اين فرايند جهاني، توزيع فضايي ساکنين کرهتمام کشورها آن را تجربه کرده يا مي

زايي کاملا امروزه  نقش شهرها در توسعه علم و دانش، بهداشت، اشتغال(. (Pumain, 2006;319هم در حال شکل دادن استو هنوز 
درصد از توليد  41باشند. بيش از مشخص است. شهرها موتو محرکه تمدن بشري هستند که هم مولود تمدن و هم عامل ايجاد آن مي

بر اين اساس نبايد از رشد جمعيت شهري هراس داشت بلکه با . (4141)سازمان ملل متحد،  شوندناخالص داخلي در شهرها توليد مي
شهرنشيني با چنان شهري به فرصت تبديل نمود.  -توان تهديدات رشد شهرنشيني را از طريق توزيع جمعيت در پيراريزي جامع ميبرنامه
پويش  ههاي ماهوي بسياري که در شکل و شيور بود. به رغم تفاوترود که در چند دهة پيش غيرقابل تصوبلندي به جلو مي هايقدم

سال اخير سير  401شهرنشيني در نقاا مختلف و در اقتصادهاي گوناگون جهان مشاهده شده، شهرنشيني در همه جاي جهان در طول 
هاي آن به حاشيه رانده به ام جنبهصعودي داشته است. به موازات اين پويش، شهر به شکل آشکاري روستا و زندگي روستايي را در تم

کلانشهرها به سبب برخورداري از کارکردهاي بسيار  (.4234:42نحوي که امروزه جهان به سرعت در حال شهري شدن است )عظيمي،
عميقي در ابعاد متعدد داراي روابط و پيوندهاي قوي با نواحي پيراموني و بالاخص روستاهاي حوزه نفوذ خود بوده و اين ارتباطات تاثيرات 

شهري در خزش جمعيتامروزه  (.494: 4220گذارد )ظاهري و کارگر، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي کالبدي روستاها بر جاي مي
باشد. با شهرها )به دلايل مختلف( تحت عنوان مهاجرت معکوس در حال وقوع ميمناطق روستايي به ويژه روستاهاي واقع در حريم کلان

مهاجرت معکوس به عنوان فرايندي جهت جلوگيري از متورم شدن شهرها و همچنين احياي روستاها مورد توجه ن بيست و يکم، اغاز قر
باشد. مفهوم مهاجرت معکوس بيانگر مهاجرت و بازگشت به مبدأ مهاجرتي براي مهاجران است که بيشتر به مي صاحبنظران و مديران
دلايلي مانند بهبود شرايط اشتغال و اقتصادي در ميدأ مهاجرت و برخي مشکلات در مقصد مهاجرت  گردد که بر اساسمهاجراني اطلا  مي

بنابراين، هرچند ادوارد روانشتاين قوانين  (.22:4220پور، بابايي و جمعهگردند )عليو دلايل ديگر، دوباره به مبدأ اوليه مهاجرت خود برمي
هايي ها و ضد جريانافتد و در آنها جريانهاي مختلف مناطق اتفا  ميها بين بخشام مهاجرتمهاجرتي را بنيان نهاده است که در آن تم

وجود دارد که از لحاظ حجم کم و بيش برابرند، ولي مهاجرت روستايي کرارا به صورت نامتقارن بوده است، زيرا جريان از روستا به شهر 
ت فرهنگي، امهاجرت از روستا به شهر پيامدهاي متعددي از جه(. (Pumain, 2006;319هاي ديگر بوده استبسيار بيشتر از جريان

شناختي آن، تغييراتي است که در ساختار سني و جنسي مناطق شناختي دارد. يکي از پيامدهاي جمعيتاجتماعي، اقتصادي و جمعيت
معمولا، از سنين رشد که افراد )به ويژه مردان(  اي دارد.نمايد. در تحرکات جغرافيايي، عامل سن نقش عمدهشهري و روستايي ايجاد مي

قابليت و توانايي کار يا ازدواج يا تمايل به ادامه تحصيلات در شهرهاي بزرگتر و ساير نقاا را مي يابند جابجايي مکاني و تغيير محل 
غير از محل تولد خويش اقامت دارند شود، به طوري که در برخي از گروههاي سني درصد قابل توجهي از افراد در محلي اقامت شروع مي

هاي اقتصادي، روستايي( عوامل دافعه و جاذبه در قالب مولفه –هاي معکوس )شهري در مهاجرتبه طور کلي،  (.21: 4231 ،)اماني
 اجتماعي، زيست محيطي )شرايط اکولوژيکي( و کالبدي تاثير دارند.  –فرهنگي 
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اي و هاي صوتي و هوايي ناشي از انتشار گازهاي گلخانهن شهرها و گسترش آلودگيامروزه با صنعتي شد محیطی: –مولفه زیست 
پذيري شهروندان و سلامت جسماني و روحي و باشند،  زيست هاي هوا ميقرارگيري کارخانجات در اطراف شهرها که منشأ انتشار آلودگي

هاي آرام روستايي  اقدام به تغيير مکان محل سکونت خود به محيط اي از ساکنين شهرهااست. در اين ميان، عدهرواني آنان کاهش يافته
زيست محيطي کمک  هايتکنولوژيبه توسعه  روستاها،افزايش جمعيتکنند. همچنين براي تمدد اعصاب و دوري از شلوغي شهرها مي
-طبيعت روستايي دارد )ابراهيممهاجرت معکوس، آسايش و آرامش زندگي در کنار  .مي کند و موجب حفاظت از محيط زيست مي شود

 (.442؛ 4223زاده، 

اي )سوبسيد( براي احداث مسکن ريزي توسط دولت از جمله تسهيلات بانکي و يارانهتوسعه امکانات روستاها با برنامهمولفه کالبدی: 
ه عنوان مولفه موثر در مهاجرت تواند بهاي هادي روستايي ميهاي دسترسي، اجراي طرحروستايي و امکانات زيرساختي نظير گاز، راه

( طراحي خانه مطابق با سليقه فرد در نواحي روستايي )با توجه به دست و 440: 4223زاده و همکاران، معکوسي قلمداد گردد )ابراهيم
تراکم ووازدوحام در  هاي متفاوت و پايين بودن ميزان تراکم در روستا و بالا بودنپاگير نبودن قوانين ساخت و ساز در روستاها( در مساحت

 نمايند.هاي معکوس عمل ميهاي شهري نيز به عنوان جاذبه و دافعه کالبدي در مهاجرتمحيط

هاي شهري، عامل اقتصادي در قالب متغيرهاي بيکاري در مبدأ، تفاوت درآمد، فرصت –هاي روستايي در مهاجرت :مولفه اقتصادی
هاي هاي شغلي در ترغيب مهاجرتوستاها و مکانيزه شدن بخش کشاورزي و محدوديتشغلي در مقصد )شهر(، کاهش منابع مالي در ر
گيرند. اقتصاددانان کلاسيک از جمله ها را مکانيزمي براي توزيع مجدد نيروي کار در نظر ميشهري تاثير دارند. ديدگاه اقتصادي، مهاجرت

در ديدگاه اقتصادي، مهاجرت (.429: 4231دانستند )زنجاني، اقتصادي ميآدام اسميت، مهاجران کارگر را نيز تابع قانون عرضا و تقاضاي 
درآمدي و سطوح امنيتي بين مناطق شهري و روستايي است. دين ونک و همکاران معتقدند که مهاجران  –هاي شغلي ناشي از تفاوت

گليتز معتقد است اگر مهاجرت را به عنوان کنند. استيروستايي از مناطق با شرايط نامناسب به مناطق با شرايط مناسب مهاجرت مي
توان انتظار داشت که وقتي تعداد بيکاران افزايش يابد، تعداد مهاجرين نيز زياد خواهد شد مکانيزم تعادل بخش بدانيم، در آن صورت مي

وستاها و درآمدهاي بيشتري هاي شغلي در رهاي روستايي را عمدتاً به دليل فقدان فرصت(. اين نگرش، مهاجرت40: 4231)طاهرخاني، 
کند بيکاري افراد احتمال مهاجرت اثبات مي 4292داند. سابان در سال در شهر و منافع ناشي از آن و در واقع تابعي از عوامل اقتصادي مي

 (. 21: 4239کند )جلاليان و محمدي يگانه، را در مقايسه با افراد داراي کار بيشتر مي

-ها نميآنکه از نقش عامل اقتصادي در مهاجرت غفلت کنند، آن را تنها عامل مشو  مهاجرتتماعي بيديدگاه اجمولفه اجتماعی: 

هايي چون تحمل يا عدم تحمل شرايط زيستي تشکيل خانواده ، تحصيل، تمايل به زندگي در نقاا داند و علاوه بر عوامل ارادي، انگيزه
: 4239)جلاليان و محمدي يگانه، دانند شهري دخيل مي –هاي روستايي در مهاجرت هاي قومي، فرهنگي و مانند آن را نيزخاص و زمينه

21.) 

 روش تحقیق

باشد. جهت روش تحقيق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ ماهيت و گرداوري اطلاعات از نوع توصيفي / تحليلي درست مي
مهاجران بازگشتي از شهر تبريز به روستاهاي مورد اين مطالعه شامل جامعه آماري گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. 

نفر با استفاده از روش  442بين، تعداد  ازايناند(. ي که در طرح جامع جديد شهري به محدوده شهر الحا  شدهروستاهايمطالعه هستند )
 0بيشترين امتياز و 4يف ليکرت استفاده شده است )ها از طبراي سنجش امتيازات پرسشنامه .ندگرديد گيري در دسترس انتخابنمونه

کرونباخ استفاده گرديد. مجموع ميانگين پايايي به دست آمده  ها ازروش ضريبآلفايِ کمترين امتياز(. همچنين براي تعيين پايايي پرسشنامه
تحقيق و مباني نظري، متغيرهاي پرسشنامه (.  با بررسي پيشنيه α<0.8≥0.7/. محاسبه گرديد که بيانگر پايايي قابل قبول )4هااز گويه

 ها و تاييد محتوا استفاده گرديد )روايي محتوا(.آماده گرديد و از نظرات اساتيد دانشگاهي براي  روايي پرسشنامه
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اري هاي آلفاي کرونباخ و ميزان سازگکران4شماره در جدولباشد. دروني متغيرها با يکديگر ميارتباا  هاي مورد مطالعه وگويه
جهت مشخص شدن تاثير هر يک از متغيرها و تعيين عوامل موثر در مهاجرت معکوس از مدل تحليل عاملي  .ها آورده شده استگويه

 اکتشافي استفاده گرديده است.

 معرفی محدوده مورد مطالعه

طول شرقي  29، 44ْ، 42َجغرافيايي َ يتقعدر مو هزار هکتار40عنوان بزرگترين متروپل شمال غرب ايران با وسعتي حدود هشهر تبريز ب
. طبق آخرين سرشماري عمومي تبريز واقع شده است اي به نام جلگهمتر در جلگه 4221عرض شمالي با ارتفاع متوسط  23، 4ْْ،2و  َ

آناخاتون، نفوس و مسکن، جمعيت شهر تبريز،  يک ميليون و هشتصد هزار نفر بوده است. در طرح جامع جديد شهر تبريز، روستاهاي 
ها اند و پرسشنامهآلوارعليا، کوجووار، سهلان، اوغلي، خلجان، کُندورو  )کندرود( که قبلا خارج از محدوده شهر بودند، وارد محدوده شهر شده

 نفر مي باشد )مرکز آمار ايران، 24422نيز از اين هفت روستاي الحاقي به شهر، تکميل گرديده است. مجموع جمعيت اين روستاها 
ها از گيري هدفمند و براي انتخاب نمونهبا توجه به مشخص نبودن جامعه آماري مهاجرين، براي تعيين حجم نمونه از روش نمونه .(4220

، 4شکل شماره  .ندگرديد پرسشنامه از هفت روستاي مورد مطالعهتکميل 442ميان، تعداد  ازاين روش گلوله برفي استفاده گرديده است.
 دهد.مطالعه را نشان ميروستاهاي مورد 

 
 ( Google Earthای های پژوهش بر اساس تصاویر ماهواره(: قرارگیری روستاهای الحاقی به تبریز )ماخذ: یافته1شکل)

 هاتجزیه و تحلیل داده

 های توصیفییافته

درصد زير ديپلم و  4/92صيلات، درصد زن هستند و از نظر تح 42دهندگان مرد و درصد از پاسخ 39ها، بر اساس نتايج پرسشنامه
 4/42کشاورزي،  4/2درصد شغل دولتي و  43درصد شغل آزاد،  2/04درصد نيز ليسانس هستند. همچنين  4/44فو  ديپلم و  9/43

 درصد نيز بيکار بودند. 3درصد شاغل و  24درصد نيز بازنشسته هستند. همچنين  3/2دار و خانه 2/4کارگر ساده، 
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 دهندگانهای پاسختوصیفی ویژگی: نتایج 1جدول 

 متارکه مجرد متاهل تاهل کل زن مرد جنسیت

 2 21 31 تعداد 442 40 22 تعداد

 4/2 2/49 41 درصد 411 42 39 درصد

 کل دکترا فو  ليسانس ليسانس فو  ديپلم ديپلم سيکل تحصيلات

 442 1 1 42 44 24 24 تعداد

 411   4/44 9/43 2/24 3/29 درصد

 کل بازنشسته خانه دار کارگرساده کشاورزي دولتي ادآز شغل

 410 2 3 40 0 42 02 تعداد

 411 3/2 2/4 4/42 4/2 43 2/04 درصد

 کل داراي درآمد بيکار بيکار شاغل فعاليت

 442 1 2 410 تعداد

 411 1 3 24 درصد

 

 های استنباطییافته

 تحلیل عاملی

پذيري ها( مهاجرت معکوس، تحليل عاملي اکتشافي به کار گرفته شده است. جهت آزموناملدر ادامه، براي تعيين ابعاد زيربنايي )ع
ار چرخش واريماکس استفاده  به حداقل رساندن بارهاي عاملي متقاطع گردد. به منظوراستفاده مي Bartlettو  KMOها ، از آزمون داده

دهد متغيرها توان عاملي شدن را باشد که نشان مي/( مي10)کمتر از /. 111/. و سطح معناداري 923برابر با  KMOشده است. مقدار 
دارند. بر اساس مدل تحليل عاملي، هفت عامل )از ميان سي و هفت متغير موثر در مهاجرت معکوس( در مهاجرت معکوس به روستاهاي 

/.، در عامل فرهنگي و 424ا ضريب همبستگي و مسکن، بالا بودن هزينه زندگي در شهر بالحاقي تبريز نقش دارند. در عامل اقتصادي 
محيطي )اکولوژيکي( ؛ آب آشاميدني سالم با  –/.،  در عامل زيست 324سنتي در روستا با ضريب   -اجتماعي، وجود  فرهنگ اسلامي 

حيط هاي /.، در عامل آلودگي م3گردشگري؛ وجود فضاهاي گردشگري طبيعي با ضريب همبستگي  –/.، در عامل تفريحي 342ضريب 
/. و در 440/.، در  عامل امنيت و تعلق مکاني؛ امنيت مناسب در روستا با ضريب  341شهري؛ آلودگي هواي شهري با ضريب همبستگي

/. به عنوان مهمترين متغيرهاي موثر در مهاجرت معکوس از شهر تبريز به 4.2عامل کالبدي، متغير ازدحام جمعيت شهري با ضريب تاثير 
 باشند.قي ميروستاهاي الحا

 روستایی  –گانه مهاجرت معکوس شهری متغیرهای بارگذاری شده در عوال دوازده (.2)جدول

شماره عامل/ نام عامل/ مقدار ویژه/ درصد 

 واریانس تبیین شده

 متغیر همبستگی

 
 
 
 

 عامل اول: عامل اقتصادي و مسکن
 94/2مقدار ويژه: 

 02/49درصد واريانس تبيين شده: 

 حمايت دولت از روستاييان در قالب سهام عدالت،يارانه و... /.303

 هاي شغليوجود پتانسيل /.344

 بالا بودن هزينه زندگي در شهر /.424

 پايين بودن درآمد /.443

 گراني زمين در شهر /.440

 پايين بودن قيمت خريد مسکن در روستا /.413

 ستاپايين بودن قيمت اجاره مسکن در رو /.924

 ايجاد کارگاه صنعتي در روستا /.410

 وجود فرهنگ نامناسب شهري /.929

 دسترسي مناسب از شهر به روستا /.940

 امکانات  رفاهي و خدمات موجود در  روستا   /.090

 سنتي در روستا  -گ اسلامي وجود  فرهن /.324 
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 اجتماعي -عامل دوم: عامل فرهنگي 
 19/9مقدار ويژه: 

 44/49درصد واريانس  تبيين شده: 

442./ 
 وجود شور و نشاا در زندگي روستايي

 مطابقت روستا با طبقه اجتماعي /.422

 آيا وجود امکانات آموزشي در روستا /.041

 ساختار و چيدمان و شکل محلات شهري /.020

 عامل سوم : عامل زيست محيطي
 939/4مقدار ويژه: 

 49/4 درصد واريانس  تبيين شده:

 آب آشاميدني سالم /.342

 کاشت محصولات ارگانيک زراعي /.402

 وجود ذرات معلق در هواي شهري /.204

 گردشگري -عامل چهارم: عامل تفريحي 
 940/4مقدار ويژه: 

 19/4درصد واريانس  تبيين شده: 

 وجود فضاهاي گردشگري طبيعي /.3

 نزديکي به شهر /.443

 بهداشتي و خدماتيوجود امکانات  /.043

 چشم انداز دلپذير روستا /.204

 معماري بومي روستايي /.200

 وجود آب و هواي مناسب  در روستا /.242

 محيط شهريعامل پنجم: عامل آلودگي
 124/4مقدار ويژه: 

 90/0درصد واريانس  تبيين شده: 

 آلودگي هواي شهري /.341

 وجود فضاي سبز بکر در روستا /.944

 پايين بودم ميزان تراکم ساختماني در روستا   /.222

 داشتن تعصب به سرزمين اجدادي /.221

 عامل ششم: عامل امنيت و تعلق مکاني
 140/4مقدار ويژه: 

 24/0درصد واريانس  تبيين شده: 

 امنيت مناسب در روستا /.440

 داشتن روابط خويشاوندي و قومي   /.941

 بازنشستگي /.039

 مل هفتم: عامل کالبديعا
 319/4مقدار ويژه: 

 33/2درصد واريانس  تبيين شده: 

 ازدحام جمعيتي شهري /.412

 نزديکي به شهر /.941

 نزديکي به محل اشتغال /.202

 هاي تحقيق()يافته

 
 (: مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده عوامل مهاجرت معکوس2شکل )

نفر  40324برابر با  4230جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در سال یزیکی روستاهای الحاقی:  بررسی رشد جمعیتی و توسعه ف
 94/432برابر با  4230نفر افزايش يافته است. همچنين، مساحت روستاهاي الحاقي در سال  24422به  4220بوده است که در سال 
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اند. دليل زياد بودن ميزان رشد درصدي داشته 22/22ست و رشد هکتار افزايش پيدا گرده ا 004به  4220هکتار بوده است که در سال 
مساحت )کالبدي( روستاها نسبت به جمعيت، توسعه افقي و گسترش فيزيکي روستاها و بالا بودن مساحت قطعات مسکوني )طبق الگوي 

 باشد.مسکن روستايي( مي

 1339-1359های مساحت و جمعیت روستاهای مورد مطالعه در طی سال (. 3)جدول 

 1359 1351 1339 سال

 مساحت روستا
 )هکتار(

 مساحت جمعيت
 )هکتار(

 درصد
 افزايش

 درصد جمعيت
 افزايش

 مساحت
 )هکتار(

 درصد
 افزايش

 درصد جمعيت
 افزايش

 +2 3433 441 42 +44/44 9344 022 34/22 4104 04/9 آناخاتون

 +44 4904 224 41 +22/49 4049 44 10/44 423 4/40 اوغلي

 +4/4 9429 41 49/44 /.+12 9290 4 4/44 9202 2/41 انخلج

 +92/4 2992 43 24/92 +42/4 2242 9/44 42/02 2140 22/29 سهلان

 +10/2 4494 2/24 3/20 -41/4 4424 4/40 40/40 4212 41 آلوار عليا

 /.+44 9114 0/42 32/422 +10/4 0290 0/41 2/413 0994 0/92 کوجووار

 -24/4 3043 21 4/24 40/0 3440 0/42 2/41 9403 9/94 کُندورو 

 0/2 * 40/20 30/43 10/4 * 29/419 42/00 * 90/21 ميانگين

 02/42 24422 3/923 004 22.23 22292 2/422 00/221 40324 94/432 کل

 )ماخذ: نگارندگان(

 )ماخذ: نگارندگان( 1339-1359میانگین رشد جمعیت و مساحت روستاهای الحاقی تبریز در محدوده زمانی  (.4)جدول 

 درصد رشد جمعیت )هکتار( درصد رشد مساحت )هکتار( روستا ردیف
 32/212 4441 آناخاتون 4

 44/202 04/291 اوغلي 4

 20/9 20/41 خلجان 2

 44/44 94/22 سهلان 2

 02/22 42 آلوار عليا 0

 9 44/441 کوجووار 9

 12/49 43/24 کُندورو 4

 32/22 22/22 متوسط ده ساله

 )ماخذ: نگارندگان(

 پذيري، بيشترينها، از نظر افزايش جمعيت و جمعيتبر اساس مطالعات ميداني و نتايج حاصل از داده

کيلومتري شمال غربي شهر تبريز واقع شده است.  2باشد. اين روستا در ميزان افزايش جمعيت مربوا به روستاي آناخاتون مي 
نفر رسيده است. افزايش جمعيت اين روستا مربوا به  3433به  4230نفر بوده است که در سال  4104 ،4230جمعيت اين روستا در سال 

مهاجراني است که از شهر تبريز و همچنين از منطقه قره داغ به ويژه از روستاهاي شهرستان ورزقان )به دليل مجاورت با روستا( و اهر به 
ين روستا به حدي است که بيش از نصف محدوده روستا اختصاص به ساخت و سازهاي اند. سرريزي جمعيت ااين روستا مهاجرت نموده

هکتار  42غيرمجاز دارد و محدوده قانوني روستا با محدوده واقعي و فعلي مطابقت ندارد. در طرح هادي روستايي، محدوده قانوني آن 
ا بيرون از محدوده مصوب شگل گرفته است. متاسفانه روند هکتار از مساحت روست 91باشد و هکتار مي 32است اما مساحت فعلي روستا 

ساخت و سازهاي غيرقانوني در اين روستا چه در قالب توسعه فيزيکي )افقي( و چه به صورت طبقه مازاد )توسعه عمودي( ادامه دارد. 
. بافت روستا دچار آشفتگي شده است ساخت و سازهاي غيرمجاز، فشار مضاعفي بر تاسيسات و تجهيزات از قبيل آب، گاز وارد نموده است

بندي و ساختاري ندارد و ساخت و بافت بي هويت شکل گرفته است که نه شبيه بافت روستايي است و نه بافت شهري و هيچگونه انتظام
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ن روستا شوند )به دليل عدم وجود طرح  هادي و طرح موضعي شهري(. نقش و عملکرد ايبرنامه ايجاد ميو سازهاي جديد بصورت بي
خوابگاهي است و جمعيت فعال آن در شهر تبريز شاغل هستند و تردد روزانه به شهر دارند. دومين روستايي که از نظر افزايش جمعيت و 

کيلومتري شهر تبريز و در شمال غربي ان و  4کالبدي رشد چشمگيري داشته است؛ روستاي اوغلي است. اين روستا در  -توسعه فيزيکي 
قرار دارد. تا چند سال اخير، مردم آن به کشاورزي و  دامداري مشغول بودند اما الان نقش خوابگاهي و سکونتي گرفته و  پشت فرودگاه

نفر افزايش پيدا  4904نفر به  423( جمعيت اين روستا از 4230-4220طي دوره ده ساله )ساکنان آن اکثرا در شهر تبريز مشغول هستند. 
هکتار  4/40اشته است. از نظر توسعه کالبدي نيز رشد بيش از حدي داشته است. بطوريکه مساحت آن از درصدي د 44/202کرده و رشد 

درصد رشد داشته  04/291رسيده است. به عبارت ديگر مساحت روستا طي ده سال، بيش از  4220هکتار در سال  41به  4230در سال 
هکتار  43محدوده مصوب اين روستا صوب طرح هادي شکل گرفته است. است. اکثر ساخت و سازهاي جديد آن نيز خارج از محدوده م

هکتار از بافت روستايي خارج از محدوده مصوب رشد  24باشد. هکتار مي 41باشد. اين در حالي است که مساحت محدوده موجود مي
 کرده است. 

 
مت راست( وروستای اوغلی )سمت چپ( )ماخذ: ترسیم (:مقایسه محدوده موجود و محدوده مصوب طرح هادی روستای آناخاتون )س3شکل )

 (1355نگارندگان بر اساس اطلاعات طرح جامع شهر تبریز،

باشد. متوسط رشد جمعيت روستايي کشور در رشد جمعيت و مساحت روستاهاي ديگر مورد مطالعه، نيز خيلي بالاتر از رشد متوسط مي
؛ در حالي که متوسط رشد جمعيت روستاهاي مورد مطالعه در اين فاصله زماني باشددرصد مي -/.92( 4230-4220طي ده سال اخير )

باشد و باشد. اين امر بيانگر پرتاب توسعه فيزيکي متصل شهر تبريز به روستاهاي اطراف )منطقه کلانشهري( مي+ درصد مي32/22
 مسکن در شهر تبريز فزوني گرفته است.هاي اخير به دليل گراني زمين و شهري در سال -هاي روستا اينگونه از مهاجرت

 
 )ماخذ: نگارندگان( -1359های (: سیر صعودی رشد جمعیت و مساحت روستاهای مورد مطالعه طی سال4شکل)

 
 کوجووار
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آبی:  ؛ رنگ1339؛ رنگ قرمز: محدوده توسعه سال 1339-1359های (: روند گسترش کالبدی روستاهای الحاقی به تبریز طی سال9شکل)

  1359؛ رنگ سبز: محدوده توسعه سال 1351توسعه سال  محدوده

 

 گیرینتبجه

هاي روستايي قرار گرفته در حريم شهر )پيراشهري(، به سبب رشد و خزش شهري و تمرکز زدايي از مرکز شهرها نسبت به سکونتگاه
يافته، اکنون، به سطوح رهاي توسعهعموم کشومحيطي و کالبدي است.  –هاي زيست تغييرات اقتصادي و اجتماعي، همچنين دگرگوني

بالاي شهرنشيني دست يافته و نقش کشورهاي در حال توسعه در افزايش درصدهاي شهرنشين بيشتر است که در آينده بيشتر نيز خواهد 
اما با  ي است.شهر-باشند که از مهمترين آنها مهاجرت به شهرها به ويژه مهاجرتهاي روستاشد. عوامل متعددي در اين فرايند دخيل مي

مهاجرت معکوس به عنوان فرايندي جهت جلوگيري از متورم شدن شهرها و همچنين احياي روستاها مورد توجه اغاز قرن بيست و يکم، 
باشد. مفهوم مهاجرت معکوس بيانگر مهاجرت و بازگشت به مبدأ مهاجرتي براي مهاجران است که بيشتر به مي صاحبنظران و مديران

محيطي و اکولوژيکي نسبت به مهاجرت از شهر به نواحي  –گردد که بر اساس دلايلي مانند عوامل اقتصادي، زيست ا  ميمهاجراني اطل
کنند. در امر مهاجرت معکوس روستايي، عوامل دافعه شهري و عوامل جاذبه روستايي در قالب متغيرهايي مانند روستايي نقل مکان مي

کمتر زندگي و همچنين برگشتن به وطن اصلي خود )حس نوستالوژيکي( در افزايش اين نوع از  هايداشتن آب و هواي مطلوب، هزينه

 اوغلي

 خلجان
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تواند پذيري، اين پديده ميهاي نواحي روستايي  براي جمعيتشوند. در صورت فراهم نبودن بسترها و ظرفيتها موثر واقع ميمهاجرت
 از نظر خدماتي و تأسيساتي نمايد. هاي روستايي چه از نظر محيطي و چهتاثيرنامطلوبي بر محيط

هاي معکوس از شهر تبريز به روستاهاي الحاقي، با توجه به از بين در چند سال اخير، در کلانشهر تبريز شاهد تداوم و رشد مهاجرت
هاي نتگاههاي زيستي، باعث ناپايداري و افت کيفيت زندگي روستايي و پيدايش شکلي ديگر از سکوبردن برد محيطي و کاهش توان

هاي جمعيتي داخل شهري تبريز، توسط دو گروه اجتماعي و در دو شکل متفاوت انجام شهري گرديده است. جابجايي–غيررسمي روستا 
هاي جديدالحداث گيرد؛ گروهاي پردرآمد و کم درآمد. مسير و مقصد اقشار با درامد بالا و متوسط شهري به طرف شر  شهر و شهرکمي

غربي شهر و به طرف هاي خانوارهاي با درآمد پايين نيز به طرف غرب و جنوبان، کوي استانداري و مقصد مهاجرتخاوران، مرزدار
هاي ميداني اند(. بررسيباشد )اکثر روستاهاي جاذب جمعيت مهاجرين در غرب تبريز قرار گرفتهروستاهاي قرار گرفته در پيرامون شهر مي
ه روستاهاي مستقر شده در پيرامون شهر تبريز در طي ده سال اخير به شدت رشد صعودي داشته نشان داد که جمعيت و مساحت محدود

روستايي باعث سوداگري زمين، کمبود خدمات، فشار  –هاي شهري باشد. ادامه مهاجرتاست و خيلي فراتر از رشد متوسط کشوري مي
ير کاربري اراضي و از بين بردن فضاي سبز روستايي به سبب مضاعف بر تاسيسات و تجهيزات، گسيختگي و ناهنجاري اجتماعي، تغي

هاي زندگي در شهرها )به ويژه ساخت و سازهاي غيرمجاز گرديده است. طبق آزمون فريدمن، با توجه به تورم و گراني و بالابودن هزينه
از روستاييان در قالب سهام عدالت، يارانه، در کلاشهرها( عامل اقتصادي تاثير بسزايي در مهاجرت معکوس دارند؛ بطوريکه حمايت دولت 

اشتغال در صنايع کوچک روستايي، گران بودن ميزان خريد و اجاره مسکن در شهر و درآمد پايين از جمله عوامل موثر در بخش اقتصادي 
ه شهر، کاشت محصولات ها نسبت بدر مهاجرت معکوس دارند. در مولفه محيطي نيز، داشتن آب و هواي مناسب، کم بودن ميزان آلودگي

زراعي ارگانيک و سبزينگي روستا باعث جذب مهاجرين معکوس شهري به روستايي گرديده است. همچنين در مولفه کالبدي؛ پايين بودم 
شود؛ در ميزان ازدحام و تراکم در روستا و معماري بومي و سنتي روستايي که باعث ارتباا بيشتر با محيط و حس مکان و درک محيط مي

اند. در بخش اجتماعي هم، احساس شادي در محيط روستايي، وجود مراکز آموزش دولتي، فرهنگ مناسب صدر عوامل کالبدي قرار گرفته
-روستايي روابط خويشاوندي و امنيت بيشتر نسبت به شهر در اولويت مهاجرين در زيرمجموعه متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته

(، علي 4239(، جلاليان و همکاران )4222(، احمدي و همکاران )4223زاده و همکارن )همسو با نتايج ابراهيماند. نتيجه تحقيق حاضر 
 باشد.( مي4232باغي )غلامي( و 4220پور )بابايي و جمعه

ت بر اساس خروجي مدل تحليل عاملي، سي و هفت متغير موثر در مهاجرت معکوس، در هفت عامل اصلي خلاصه گرديد. اين هف
نمايند. نتايج به دست آمده در ذيل هفت عامل اصلي به درصد واريانس متغيرها را تبيين مي 41عامل استخراج شده، در مجموع بيش از 

ترتيب شامل عوامل اقتصادي و مسکن، عامل فرهنگي اجتماعتي، عامل زيست محيطي )اکولوژيکي( عامل تفريحي گردشگري، عامل 
ها  و مدل تحليل باشند. به تواجه نتايج حاصل از پرسشنامهنيت و احساس تعلق مکاني و عامل کالبدي ميمحيط شهري، عامل امآلودگي

روستايي، عامل اقصادي و مسکن است  و اين عامل در صدر عوامل مهاجرت  –عاملي، مهمترين عامل در مهاجرت معکوس شهري 
واريانس متغيرهاي  02/49، بيش از 94/2ه تنهايي با  مقدار ويژه روستايي قرار گرفته است. همچنين اين عامل ب –معکوس شهري 

 مهاجرت معکوس را به خود اختصاص داده است.
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 . 94-22، صص 94شکاره مسلسل 
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http://kharazmi-statistics.ir/fa/default.aspx
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