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 رانين فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ايت بيعل ةبررسی رابط
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 دهچکي

بیين   رابطیه  بررسی  در ایران،  ت از روستا به شهرن فقر و مهاجربا توجه به ارتباط نزدیک بي

 .دکنی  میثرری و شهری کمیک   های توسعه بخش روستای استتواند به تبيين سير م دو متغي نای

رابطیه   ،هیا آزمیون کرانیه  و امیاموتو  بیا اسیتدادا از دو روش تیودا و ی    حاضر، تحقيق رو، دراز این

نرخ رشد  و تهای جمعياز دادا گيریبهرابا  رانر و مهاجرت از روستا به شهر در این فقعليت بي

                                                                                                                                               
  .انو دانشجوی دکتری گروا اقتصاد کشاورزی، دانشگاا فردوس  مشهد، مشهد، ایر نویسندا مسئول -9

(esfandiari666@gmail.com) 

 دانشجوی کارشناس  ارشد گروا توسعه و اقتصاد کشاورزی، دانشگاا تهران، تهران، ایران. -1

 استادیار گروا اقتصاد کشاورزی، دانشگاا شهيد باهنر کرمان، کرمان، ایران. -9
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نتیای   شید.  بررسی    9931-9911هیای  طی  سیال   نی  جيب صد افراد فقيیر و ضیری  ، درآن ع طبي

 ه دارنید  سیوی دو رابطیه مهاجرت و فقیر   داد کهت با استدادا از هر دو روش نشان های عليآزمون

توانید  می   زشیود و مهیاجرت نيی   باعث مهاجرت از روسیتا بیه شیهر می      فقر خانوارهای روستای 

ص اعتبیارات مطیابق بیا    يتخصی توانید بیا   بنیابراین، دوتیت می     د.شو ب کاهش فقر روستای موج

را  فقیر آنهیا  ررسم  در شهرها و روسیتاها،  يشاغل غت ميوضع یارتقاان از جمله ت مهاجريوضع

 کاهش دهد.

 
  .هات، آزمون کرانهفقر، مهاجرت، تودا و یاماموتو، علي :هادواژهکلي

 
 مقدمه

هیای گونیاگون   دار در رشیته عنیوان موضیوع  پایی   ها، بهمکان  انسان جای جرت و جابهمها

ها انسانة رابط ا به خود معطوف داشته است. پویای علوم انسان  و اجتماع ، توجه پژوهشگران ر

تحیول  ر و . مهاجرت یک  از چهیار عامیل اصیل  تغييی    دارددا مهاجرت قرار با مکان در قلب پدی

میدت و طیوین ، آریاری    بلندرات توانید عیهوا بیر تغييی    م  ،ت خوددتيل ماهيبهو ت بودا جمعي

. مهیاجرت از  (Zanjani, 2001) جاد کنید مدت نيز در تعداد و ساختار جمعيت ایح و کوتااصری

ای کیه برخی    گونهاست، بهند توسعه اقتصادی یفرآ یک مبحث جدانشدن  ازوستاها به شهرها ر

ف بخش کشاورزی به صنعت تعری از کار رویسعه اقتصادی را معادل انتقال نيتواز اقتصاددانان، 

ان یافته، جریهمه، در بسياری از کشورهای کمترتوسعه. با این (Ranis and Fei, 1961)کنند م 

و فقیر در  اری کی بیایی بي  یهیا و نیرخ مهاجرت از روستاها به شهرها با رشد اندک صنعت  شدن 

بخیش   ةاصیطه  جاببی  هبآنچه  ،نبنابرای .(Goldsmith et al., 2004) مناطق شهری همراا است

بیا   زیادی در این کشورها وجیود نیدارد    تا حد ،شوددا م صنعت  برای نيروی کار روستای  نامي

دتيل عمدا ایین نیوم مهیاجرت در ایین      .ستبای همچنانها آن جریان مهاجرت درنرخ  ،این حال

، (Harris and Todaro, 1970)و نيز هریس و تودارو (Todaro, 1969)، به باور توداروکشورها
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توانید  می   اتبتیه کیه   باشید،  )دستمزد شهری( و دسیتمزد روسیتای    د تداوت دستمزد انتظاری مهاجرتایب

فقیر   .(Daneshvar Kakhki et al., 2006) دشیو ا دتر و فقیر در شیهره  کیاری شیدی  منجر به بیروز بي 

 .های مختلف تعریف شدا اسیت فقر به صورتن عوامل مهاجرت باشد. ترییک  از مهم تواندم 

ها در مورد شتر آنوت  بي ،گران اختهف نظر وجود داردن پژوهشند و بيااتبته این تعاریف متداوت

رفیاا  ت از ر به محروميی فق ،ضرورت ارائه تعریف فقر اتداق نظر دارند. در بسياری از این تعاریف

فیرد   کیه شود ت  اطهق م فقر به وضعي ،91٩١ و 913١ هیایدهه در تانسندبه باور شود. ر م تعبي

امکانیات معمییول   هییا وتمنیاب  یزم بیرای برخییورداری از رغییم غییذای ، مشیارکت در فعاتيی     از 

دا فقیر  آمد کیه پدیی  به نظر م  ،با صنعت  شدن کشورها .(Razavi, 2003) زندگ  محروم باشد

. (Razavi, 2003) دا فقر مواجه شدنداز پيش با پدی شاما چنين نشد و کشورها بي ،طرف شودبر

تیری   های پيشرفته با عمیق و ابعیاد وسیي   نسبت به کشور در حال توسعهدا در کشورهای این پدی

ل گيری از فقرا را روستایيان تشیکي بخش چشم ،ن کشورها. در ای(Manavi, 2009) مطر  است

  سییییتش از منییییاطق شییییهری ادر منییییاطق روسییییتای  بییییي  رافقییییدادا و عمومییییا درصیییید 

(Jafari Sani and Bakhshoudeh, 2008). ا عنوان یک کشور در حال توسعه خواسته یایران به

سه محل اقامت قبل  مهیاجران  . مقایروستشهری روبه -دا فقر و مهاجرت روستاسته با پدیناخوا

تیا  9911 از و 9911 تیا  99٩1دهید کیه از آبیان    نشان م  ،اندسرشماری شدا ،با محل  که در آن

 ،ترتيیب کیه بیه   انید به شهر مهیاجرت کیردا   یياندرصد از روستا 91/1و  91/91، بترتي، به991١

ن بررس  رابطه عليت بیي  رو،دادند. از اینرا تشکيل م ندر  31919٩و  11١1999معادل  ت جمعي

  .برخوردار است سزای هب تگذاران از اهميشهری برای سياست -فقر و مهاجرت روستا

 هیای ای از پیژوهش ، پیارا  فقیر خانوارهیای روسیتای   و  از روستا به شیهر  مهاجرت ةنيدر زم

رر بر فقر روسیتای  و  ثبه شهر، عوامل مهای مهاجرت از روستا زابه علل و انگي خارج داخل  و 

 شود.آنها اشارا م  از ایادگزیبه در پ ، که  اندن خط فقر پرداختهتعيي

به بررس  آرار سواد بر مهاجرت از روستا به شیهر پرداخیت و نشیان داد     (Maher, 1996)ماهر 

تیر بخیش   روی موتدبخشد و بخش اعظم مهاجران را نيت روند مهاجرت را سرعت م يم و تربيکه تعل
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بهتیر   ن فیر  وجیود دارد کیه در شیهر،    شتر مهاجران باسیواد ایی  ن بيدهد. در بيل م کشاورزی تشکي

بیه   ط زنیدگ  اسیتدادا کننید.   های خود برای بهبیود شیرای   گيرند و از توانایوانند از خدمات بهرا تم 

اسیتدادا از   رایيان بی یروسیتا  ،(Shamsoddini and Gorjian, 2010) اتدین  و گرجيانشمسگدتة 

 کننید. مهیاجرت می   یافتن شغل و ایجاد درآمید مکدی ، بیه سیمت شیهرها      ، رفاه  -امکانات معيشت 

هیای  يازمنیدی عیهوا بیر رفی  ن    در آنجیا،  تمایل دارند به سمت مراکزی رهسپار شیوند کیه   انروستایي

هیویت    -گیوی احساسیات و ادراکیات فرهنگی     فضای جدید بتواند جواب ،هااجتماع  آن -اقتصادی

جیوی  وجملیه جسیت   آن از و عوامیل اقتصیادی   ،ن مورد مطاتعهادرصد از مهاجر هشتاد. ها نيز باشدآن

 زاداحسین رحمیان  و   انید. ترین دتيیل کیوخ خیود بکیر کیردا     شغل و دستياب  به درآمد بيشتر را مهم

(Rahmani and Hassanzadeh, 2011)   های رشد اقتصادیدر مدل همگرای ه فرضيبه بررس 

از عیوامل  اسیت    د. مهیاجرت داخلی   نپرداخت، 9913تا  99٩1های های ایران در سالبرای استان

این  نتای . باشد ها اررگذارا و در نهایت، بر همگرای  بين آنهتواند بر رشد اقتصادی استانکه م 

 هامستقيم با رشد توتيد سرانه استان رابطه ان دارایخاتص ورود مهاجر که دهدنشان م  پژوهش

ایی ، اریر مندی  مهیاجرت بیر      بیه معادتیه همگر   انوارد کردن متغير خاتص ورود مهاجرو با  بودا

 ،(Shafiei Kakhki, 2011)شديع  کاخک  .استمشاهدا شداهای ایران دربين استان همگرای 

ابتدا دو شاخص  ،ین منظوردب و پرداختمهاجرت های اقتصادی و غيراقتصادی بررس  انگيزاه ب

بیا اسیتدادا از روش    9911هیای کشیور در سیال    برای کليه اسیتان  را غيراقتصادی کيديت زندگ 

هیا  استان سپس،سنج  محاسبه و اسبه اجزای اختهل یک مدل اقتصادبا مح و تحليل اجزای اصل

بیه بررسی     ،با استدادا از رویکیرد میدل جاببیه    آنگاا. کرد بندیرتبه دو شاخصاین ساس بر ارا 

اسیتان  دو جمعيت و ، مجاورت ريرگذاری متغيرهای نسبت درآمد، نسبت نابرابری، فاصلهأت نحوا

 أمبد استان ادی جمعيت  در استان مقصد بهو مقصد، نسبت شاخص کيديت زندگ  غيراقتص أمبد

بیر   أمبید  اسیتان  ديیت زنیدگ  غيراقتصیادی جغرافيیای  در اسیتان مقصید بیه       و نسبت شاخص کي

هیای  رير مندی  شیاخص  أهای درآمدی و ترير مثبت انگيزاأدهندا تمهاجرت پرداخت. نتای  نشان

 (Baniasadi et al., 2013)وهمکاراناسدیبود. بن های غيراقتصادی انگيزادرقاتبغيراقتصادی
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ادیت همزمیان بیرای   م معی نظیا با اسیتدادا از   را رانیا ی قتصادی مثرر بر مهاجرت روستاعوامل ا

ش ی  درآمید، افیزا  یی   حیاک  از آن اسیت کیه بهبیود توز    یا. نتاندادکربررس   9919-13 ةدور

 ،نيان شیهر و روسیتا و همچنی   يی ران روسیتاها، کیاهش شیکاف دسیتمزد م    مخارج دوتتی  در عمی  

 ا اسیت  ش کشیاورزی منجیر بیه کیاهش رونید مهیاجرت بیه شیهرها شید         گذاری در بخی هیسرما

نرخ باسوادی، رشد اقتصیادی و  ش یمت محصویت کشاورزی، افزايش شاخص قیافزا ،نيهمچن

گیذاری کشیاورزی بیه کیاهش     هیق اررگیذاری مثبیت بیر سیرما    یی کشت از طر ریش سطح زیافزا

بیه   (Negahdari et al., 2014) نگهداری و همکیاران  .دا استانجاميمهاجرت از روستا به شهر 

 9911-1١هیای  خیانوار طی  سیال    بعید  اسیاس  بیر  اییران  روسیتای   خانوارهیای  فقر خط محاسبه

 و شیغل   وضیعيت  جنسیيت،  سین،  قبيیل  از  هیای ویژگی   سازیبا مدل ،ن راستاایدر  ند وپرداخت

 خیانوار  193191 اطهعیات  مجموعیه  گيیری از بهیرا  بیا  خیانوار و  مطلوبيت تاب  دررا  تحصيهت

 خط ای،دومرحله پانل و رگرسيون غيرخط  روش دو از ،991١ تا 99٩١های سال ط  روستای 

 بیرآورد  نتیای  . کردند را برآورد( دا ندرا تا یک) خانوار بعد ازای به روستای  نسب  و مطلق فقر

 از خیانوار  بعد ویژابه روستای  خانوارهایع  اجتما -اقتصادی هایویژگ  به توجه که داد نشان

 فقیر  خیط  بیر  خیانوار  بعید  اریر  و روستای  اسیت  فقر خط به مربوط محاسباتدر  اساس  اتاتزام

 خانوارهیای  فقیر  خیط  بیرآورد  جیاد تیورش  موجیب ای « سیرانه »و « تعيين شدا پيش از» صورتبه

نشیان داد  د و کرمهاجرت از روستا به شهر را بررس   (Ranis, 1997)رانيس  .شود م  روستای 

روی کیار از بخیش   د و نيی کنی که اگر فر  شود نرخ تخصيص مجدد از رشید جمعيیت تجیاوز    

و ترکيیب نيیروی کیار در     کیاری پنهیان کیاهش   زی به بخش صنعت منتقل شود، سطح بيکشاور

بیه بررسی     (Goldsmith et al., 2004) گلداسميت و همکیاران  ابد.یم ش بازدا اقتصادی افزای

م معیادیت  نظیا در سینگال بیا اسیتدادا از     اورزیوری بخش کشو بهراجرت از روستا به شهر مها

  حاک  از آن بود کیه مهیاجرت از روسیتا بیه شیهر      . نتایندپرداخت9139-13ا همزمان برای دور

 گیذاری در هرانه شهری به درآمد سرانه روسیتای  اسیت، و سیرمای   درآمد س نسبتتابع  مثبت از 

 همکیییاران و راواتيیییون .شیییود مهیییاجرت کیییاهش باعیییث توانیییدمییی  کشیییاورزی خیییشب
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(Ravallion et al., 2007) صید   بیرای  9119-1١١1ی زمیان   هافقر مطلق را با استدادا از سری

از خیط   ،ه تعداد و درصید فقیرا  برای محاسبدر این تحقيق، کشور در حال توسعه برآورد کردند. 

درصد فقرا  دارحاک  از کاهش معن   . نتایک دیر( استدادا شدروزانه ی)درآمد  اتملل نفقر بي

 ،چیين  در ، چراکیه نداشت ی محسوسدستاورد ، این تحقيقاد فقرانه کاهش تعدوت  در زمي د،بو

  ماتییک و همکییاران  ت.یافییمیی نيییز کییاهش   اتعییداد فقییر  ،عنیی ی  وضییعيت متدییاوت بییود  

(Malik et al., 2012)، فقیر روسیتای  پاکسیتان را     ةکنندعوامل تعيين ،استدادا از مدل یجيت با

 دارای درآمد در خانوار، فرزندان در فاصیلة سین    دند. در ایین بررسی ، تعیداد افیرادکربررس  

کننید،  تعداد افرادی که در هیر اتیاق زنیدگ  می      هیای موجیود،، تعیداد اتیاقسال شش تا هددا

در خیانوار، سیرانه    ترو بیای سیال   هجیدا میرد   در خییانوار، تعییداد   ترو بیای  سال هجدا تعداد زن

اجتماع  و جمعيت  اررگذار بر فقیر   -اقتصادی درآمد خانوار، دستياب  به آب ساتم از متغيرهیای

ة بییين مهییاجرت،  بییه بررسیی  رابطیی  (Nguyen et al., 2015) انگییوین و همکییاران  .نییدبود

  نشیان  نید. نتیای  تنام پرداختت به فقر و رفاا شهروندان روستای  در سه استان ویری نسبپذیآسيب

از نظر مات  ه انسان  بایتر و ی با سرمایهان خانوادادر بي شتردهد مهاجرت برای تحصيهت بيم 

بهبیود وضیعت   و موجب  شتهدا مثبتع  مهاجرت اررات توزی شود  همچنين،دا م دی توانمندتر

  .شدا استهم  در مناطق روستای  فقر

ت اظهیار  فقیر و مهیاجر   موضیوعات رامیون  توان پيدهد که نم مطاتعات گوناگون نشان م 

ن فقیر و مهیاجرت بیا توجیه بیه سیاختار اقتصیادی متدیاوت منیاطق و          د و رابطیه بیي  کرنظر قطع  

در طیول  رابطه ن ای س ربربه  حاضر پژوهش ،براینبنا تواند متداوت باشد.کشورهای مختلف م 

 پردازد.م زمان 
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 هامواد و روش

مهیاجرت از   و خانوارهیای روسیتای    فقیر  نرابطه عليت بي بررس  حاضر، برای پژوهش در

و آزمیون   9امیاموتو ی -تیودا ت آزمیون عليی   و 9931-11های سیری زمیان    از دادا ،روستا به شهر

 بانک مرکیزی و نيیز از مجموعیة    ران،مرکز آمار ای یزم از هایدادات. استدادا شدا اس 1هاکرانه

 دا است.دست آمبهن وزارت جهاد کشاورزی و مطاتعات پيشي اطهعات

 

 ياماموتو -تودا علّيت آزمونمبتنی بر  تيعلبررسی رابطه 

 هیای نمونیه  در وسجوسیيلي  -یوهانسین  آزمیون  ماننید  انباشیتگ  هم هایآزمون از آنجا که

تیودا   .کنید ایجاد م  اریب گرنجر عليت آزمون انجام در لهمسئ این نيستند، اعتماد قابل چککو

 پيشنهاد عليت ةرابط بررس  برای سادا وشر یک (Toda and Yamamoto, 1995) و یاماماتو

 و (K) میدل  ةنی بهي ةوقدی  تعیداد  بایید  ابتیدا  ،روش این در. را ندارد شدامشکهت یاد که دادند

 تعییداد بییا را VAR9مییدل یییک و کییرد تعيییين را( maxd) حییداکثر ایسییتای  ةدرجیی ،سییپس

maxةوقد
k d که بود خواهد معتبر زمان  وقده، انتخاب یندآفر تبتها. داد لتشکي maxk d 

1max ةتعداد وقد با یادشدابرای انجام آزمون  دومتغيرا مدل. باشد
k d  صیورت روابیط   هب

 :ر خواهد بودزی

(9) 

 
(1) 

  

                                                                                                                                               
9. Toda-Yamamoto (TY) test 

1. Bounds test 

3. Vector Auto Regression Model 
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 بیرای . است فقر خانوارهای روستای  شاخص pزان مهاجرت از روستا به شهر و مي m ،که در آن

21ت محیدودی  سیت، نيLnm گرنجیری  علت Lnpکه  فرضيه این آزمون 22 0    آزمیون 

 بیا  برابیر  آزادی درجیه  با دوک   توزی دارای که بودا 9واتد استدادا، مورد آزمون شود. آمارام 

 اینکیه  از جیدای  اسیتدادا  میورد  آزمیون  ةآمیار . اسیت  صدر با برابر پارامترهای محدودیت تعداد

 معتبیر  باشیند،  ایدرجیه  هر از جم هم یا جم غيرهم ای،درجه هر از ستاای مطاتعه مورد متغيرهای

 نيیاز بی   منظیا  انباشیتگ  هیم  هیای ویژگ  از داشتن اطهم تزوم محقق از رو،  و از اینبود خواهد

 ایین  انجیام  بیرای  متغيرهیا  پاییای   ةجی در حیداکثر  و VARاتگیوی  ةرتبی  از اطهم فقط و شودم 

 .کندم  کدایت آزمون
 

 هاآزمون کرانهمبتنی بر  تيعلبررسی رابطه 

بیا اسیتدادا    ،در مرحلیه اول سه مرحله ضروری است.  ،تيبرای انجام آزمون عل ،ن روشدر ای

بررسی    رهای میورد مطاتعیه  ين متغيانباشتگ  بلندمدت بجود رابطه همو ،اهآزمون کرانهکرد یاز رو

ر بیرآورد  یی ز روابیط  (Odhiambo, 2009) اُدهيیامبو  اتگیوی ابتدا مطابق بیا   ،شود. بدین منظورم 

 شوند:م 

(9) 

 
(1) 

  
t رها ويول متغا ةتداضل مرتب ،که در آن

  بیا اسیتدادا از    ،سیپس  .استمدل تصادف  جزء خطای

ک وقدیه، در مقابیل فیر     یی بیا   ،رهیا در سیطح  يب تمیام متغ ی، صدر بودن ضراF آزمون واتد و آمارا

                                                                                                                                               
9. Wald 
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 ةدر مطاتعی  ،نیبنیابرا . (Tang and Tan, 2014) شیود ب آزمیون می   ین ضیرا یی صدر بیودن ا مخاتف 

3 صورتبهب ترتيبه( 1) ( و9) روابطه صدر در يفرض ،حاضر 4 0  3 و 4 0    بیودا، 

محاسیبات ، بیا مقیدار بحرانی       F اآمار. است رابطهدو  این انباشتگ  درانگر عدم وجود رابطه هميکه ب

ر بحران  را ین جدول، مقادیشود. اسه م یمقا (Pesaran et al., 2001) پسران و همکاران جدول

دهد، که شامل نشان م  اتگوپن  حاتت مختلف با توجه به وجود عر  از مبدأ و روند در  برای

از  محاسیبات  F  . اگر آمیارا استح  يهای توضريمتغو تعداد  I(0)ن یيو پا I(1)ی های بایکرانه

  شیود انباشتگ  رد می    بر عدم هممبن ه صدريا فرضگاآن شتر باشد،يآمارا بحران  ب ی کرانه بای

  توان رد کیرد نم را  ه صدريگاا فرضآن بحران  باشد، ن  مقداریيکمتر از کرانه پا اآماراین اگر 

 يسیت نقطعی    ریگيميرد، تصمين  قرار گیيو پا ی بای هاین کرانهيب آمارا این اگر ،تو در نهای

دم ا عی یبرای اظهار نظر در مورد وجود  I(d) ح يرهای توضيمتغمرتبه انباشتگ   ،ن حاتتیدر ا و

اسیاس   باشند، بر I(0) رهايمتغت، اگر ين وضعید شناخته شدا باشد. در ایبلندمدت با ةوجود رابط

نیه  يهیای به تعداد وقده .(Tang and Tan, 2014) انباشته خواهند بود و برعکس، همن یيکرانه پا

ين یا حنیان کیو  یی  و نآکائيک، شوارتز بيیزی  هایها به کمک یک  از آمارامنظور برآورد مدلبه

رهیا،  ين متغيانباشیتگ  بی  د وجود رابطه همیي. پس از تأ(Pesaran et al., 2001) شودمشخص م 

ن سیمت و  يیي بیرای تع  ،ورد شدا و در مرحله سیوم رها برآين متغيمدل بلندمدت ب ،در مرحله دوم

 ECMاتگیوی کیه   ،شیود استدادا م  ECM اتگویاز  ،رهاين متغيو بلندمدت ب ت کوتاايسوی عل

  ر خواهد بود:یصورت زبه (1) و (9) روابط

(1) 

 

(3) 

  
کومیار   طبیق نظیر   .اسیت جزء خطای رابطیه بلندمیدت    ةوقد tECM-1(، 3) ( و1) روابطدر 

، (Odhiambo, 2009) اُدهيیامبو  و (Kumar Narayan and Smyth, 2006)ناراییان و اسیميت   
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کیه   ،رهیا پی  بیرد   يان متغيی هیا بیه وجیود رابطیه بلندمیدت م     رانیه توان با انجام آزمون کم  گرچه

توانید جهیت   ن آزمیون نمی   یی ا امیا ه است، یسوکیت گرنجری يک رابطه علیحداقل  ةدهندنشان

ب یداری ضیر  و معن F از آزمون ،ن منظوریدب رو،از این د.کنرها را مشخص ين متغيت زمان  بيعل

دار  معنی  t بر اساس آزمیون  ECM جزء ةب با وقدیه ضرچد. چنانوشم استدادا  ECMبا وقده جزء

 ةانگر رابطی يی ح  بيرهیای توضی  يتغروی م F شود. آزمیون د م یياشد، وجود رابطه عل  بلندمدت تأب

د وارتیوان  م است که در صورت   شایان یادآوری. (Odhiambo, 2009) استمدت عل  کوتاا

 د شیود یيی بلندمیدت تأ  وجیود رابطیه   ،هیا کرانیه   آزمیون  یمراحل دوم و سوم شید کیه طبیق نتیا    

(Morley, 2006). 

خیارج  بیه کشیور    که نرخ مهیاجرت   ن فر ميزان مهاجرت از روستا به شهر با ای ةمحاسب

ر جمعيیت  صیورت تغييی  به، استت کل نرخ رشد جمعيبا و رشد جمعيت شهری برابر  بوداصدر 

، افتیه فیزایش ی ت ارشد طبيعی  جمعيی   ةکه در نتيج شهری منهای درصدی از جمعيت شهری کل

 . (Goldsmith et al., 2004) محاسبه شدا است

(٩)   
 

ت شیهری کشیور در سیال    جمعيی  زان مهیاجرت از روسیتا بیه شیهر،     ميی  tM (،٩در رابطه )

 .استت کشور طبيع  جمعي رشدنرخ  g ت شهری کشور در سال قبل وجمعي جاری، 

اسیتدادا شیدا    (Sen, 1976)سین   از شاخص فقر ،ظور برآورد فقر خانوارهای روستای منبه

 ،شاخص . اینبودای رفاا پایه مدهوم رتبه شاخص فقری ارائه داد که بر 91٩3در سال  ویاست. 

 از طرییق ن شیاخص  ایی گيرد. محروميت نسب  افراد فقير را در مقابل سایر افراد جامعه در نظر م 

 شود:ر معرف  م زی رابطه

(1)   
 

ضریب جين  توزی   درآمدی و  شکاف Iر، رصد افراد فقيد H شاخص فقر سن، P ،که در آن

)در  ن اسیت کیه انیدازا آن بیين صیدر     ایی سن  های شاخصاز ویژگ  .ستا ريفقافراد ن درآمد بي
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)در حاتت  که درآمد کليه افیراد جامعیه    نداشته باشد( و یک حاتت  که فرد فقير در جامعه وجود

عداتت نسب ، رفاا یکنواخت، اصیل   ن شاخص، اصوت  مانندای .کندمساوی صدر باشد( تغيير م 

رتیر و اصیل نرمیال کیردن آمیاری شیکاف فقیر را در نظیر         وزن دادن اجتماع  بيشتر به افراد فقي

 بیا  روسیتای   شاخص فقیر خانوارهیای  که است شایان یادآوری . (Raeis dana, 2005) ردگيم 

   .شدا است محاسبه فقرا انگل بضری معکوس هپای بر سن شاخص از استدادا

 

 ج و بحثنتاي

 درجیه ابتیدا   امیاموتو، ی -هیا و تیودا  دو روش آزمیون کرانیه  ت بیا  تجزیه و تحليل عليی  برای

 -پسفيليی  و افتیه یمتعمیي  فیوتر  دیکی   هایمونآز از استدادا اتگو با رهایمتغي( ایستای ) انباشتگ 

 شیود، کیه  می   نتعيیي  «رونید  و عر  از مبدأوجود »و « مبدأ از عر  وجود» حاتتدو  در پرون

م مهیاجرت از  تشیود، دو متغيیر تگیاری   که مشاهدا م  گونهانهم دهد.را نشان م   نتای 9 جدول

 هستند.   I(1) کستا از مرتبه یروستا به شهر و تگاریتم شاخص فقر خانوارهای روستای  ای

 متغيرهای تحقيق ايستايی آزمون جنتاي -1 جدول

 رمتغي 

 pp آزمون ADF آزمون
 درجه 

 انباشتگی
  مقدار آماره

 محاسباتی

  آماره مقدار

 (50/5) بحرانی

  آماره مقدار

 محاسباتی

  آماره مقدار

 (50/5) بحرانی
ود 
وج
ت 
ور
 ص
در

 
عر

 
دأ
 مب
از

 
ln m ٩11/٩- 1٩3/1- 931/99- 119/1- 

I(1) 
d ln m 999/99- 119/1- 119/9١- 119/1- 

ln p 111/9- 113/1- 911/3- 1٩3/1- 
I(1) 

d ln p 1١١/3- ١١1/9- 119/9١- 119/1- 

ود 
وج
ت 
ور
 ص
در

ند
رو
 و 
دأ
 مب
 از
 
عر

 

ln m 3١9/٩- 11٩/9- 9٩٩/99- 11٩/9- 
I(1) 

d ln m 931/99- 111/9- 119/91- 111/9- 

ln p 311/9- 311/9- 911/3- 11٩/9- 
I(1) 

d ln p 991/3- 391/9- 3٩٩/9١- 111/9- 

 قتحقي هایافتهی: مأخذ
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 اماموتوي -ت تودانتايج آزمون علي

ها برای بررسی  ارتبیاط علی  بیين     رانهاماموتو و کی -های تودااز آزمون ،در پژوهش حاضر

دو متغيیر ایسیتا از مرتبیه     ،که در مطاتعه حاضرنجا از آشود. رهای مهاجرت و فقر استدادا م متغي

 VAR میدل ابتیدا   ،. برای انجام این آزموناستیک هستند، حداکثر درجه ایستای  برابر با یک 
 شیوارتز  ،(AIC) آکائيیک  هیای معيارنه با توجه به بهي ةمورد مطاتعه برآورد و وقد رشامل دو متغي

 1 نیه در جیدول  هيب ةن وقدی زمیون تعيیي    آشیود. نتیای  تعيين م ( HQ) نکوئي حنان و( SC) نبيزی

 VAR اتگیوی  بیرای  را کیی  وقدیه  ،ارهیر سیه معيی    ،شیود م  مشاهدا که گونههماندا است. آم

 .کنندم  شنهادپي

 VAR الگوی ةنبهي ةوقف نتعيي آزمون جنتاي -2 جدول

 (HQ)ن کوئي حنان (SC)ن بيزي شوارتز (AIC) کآکائي وقفه

 19/9 99/9 11/9 

1 11/9* ٩9/9* 19/9* 

2 3١/9 ١1/1 ٩1/9 
 نهبهي ةوقد 

 تحقيق  هاییافته: مأخذ

 

ينه و حداکثر درجه ایسیتای   به ة)مجموم وقد با تعداد دو وقده VAR اتگوی ،در گام بعدی

 آزمون واتد برای روابیط  ،شدا و سپساماموتو برآورد ی -ت تودامتغيرها( برای انجام آزمون علي

کیار رفتیه در   رهیای بیه  متغي ةب با وقدی ام م  شود. نتای  آزمون واتد در مورد ضرای( انج1) ( و9)

داری شود، با توجه بیه معنی   گونه که مشاهدا م هماندا است. آم 9 ( در جدول1) ( و9) روابط

طرفه بين فقیر خانوارهیای   ة عليت گرنجری دو(، یک رابط1) ( و9) آمارا آزمون واتد در روابط

ة سیوی ة متقابیل و دو رابطی  دهنیدة کیه نشیان   ،رت از روسیتا بیه شیهر وجیود دارد    و مهاج روستای 

 .مهاجرت و فقر است
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 رهامتغي ةيب با وقفدر مورد ضرا والد آزمون جنتاي -3 جدول

 ه صفرفرضي رگذارمتغير تأثي ر وابستهمتغي
 تی آماره محاسبا

 (احتمال)
 ریگينتيجه

Ln m Ln p 021 22   (١9/١ )19/1 
 

Ln p Ln m 021 22   (١1/١ )11/٩ 
 

  قتحقي هایافتهی: مأخذ

 

 هات کرانهج آزمون عليتاين

 منظیور بیه  وقدیه  نتیری و مناسب شدا( آغاز 1) ( و9) ها با برآورد روابطآزمون کرانه روش

 ،گدتیه پیيش ز بیرآورد روابیط   پیس ا  .است دووقدة  نبيزی شوارتز ارمعي از استدادا با مدل برآورد

   آن، برقیراری نتیای بیر پاییة   کیه   اسیت،  های مرتبط با فرو  کهسيک صورت پذیرفتیه آزمون

مال بودن اجزای اخیهل و  ح، نرهمبستگ ، شکل تبع  صحي )عدم خود کتمام  فرو  کهسي

 ایین  از محاسیبات   Fة آمیار  ،د. سیپس شیو د می  برای هر دو رابطه تأیيی  همسان (انس وجود واری

  (Pesaran et al., 2001) پسیران و همکیاران   جیدول  بحرانی   مقیادیر  ( بیا 1 جیدول )آزمیون  

 پسیران و همکیاران   شیدا در جیدول  ائیه ر بحرانی  ار   و مقیادی بیا توجیه بیه نتیای    . شودم  مقایسه

(Pesaran et al., 2001) ةرابطییوجییود  ب،ترتيیی، بییهدرصییدو دا داری یییک ، در سییطح معنیی 

 شود.  د م ( تأیي1) ( و9)روابط بلندمدت در 
 رهای مدلانباشتگی متغي برای بررسی درجةها ج آزمون کرانهنتاي -4 جدول

 وجود رابطه بلندمدت F محاسباتی آماره فرض صفر شماره رابطه

(6) 03 4   19/3 بله 

(7) 03 4   9٩/1 بله 

  قتحقي هایافتهی: مأخذ

کیه   ،( بیرآورد شیدا  1) ( و9)وابیط  مرتبط با ر ECM رابطه بلندمدت و مدل ،در گام بعدی

بیا  ب یضرداری و معن  3   جدولبا توجه به نتای دا است.آم 3و  1 ب در جداولترتينتای  آن به
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و مهیاجرت   بين فقر خانوارهیای روسیتای    بلندمدت طرفهدو وجود رابطه عل ، ECM وقده جزء

، Mو  P میدت ب کوتیاا داری ضیرای بیا توجیه بیه معنی      ،ن. همچنيشودد م یيتأ از روستا به شهر

 و مهاجرت از روسیتا بیه شیهر   بين فقر خانوارهای روستای   مدتکوتاا طرفهدو وجود رابطه عل 

ن فقیر و مهیاجرت   طرفه بيها بيانگر وجود رابطه دون کرانهنتای  آزمو ،. بنابراینشودد م یيتأز ني

 کند.د م یيأرا ت گدتهیاماموتو پيش -تودات نوع  نتيجه آزمون عليبه که است،از روستا به شهر 
 رهابين متغي مدتبلند الگویجه برآورد نتي -0 جدول

  تمالاحسطح  tآماره  ارخطای معي بيضر رمتغي

Ln P 191/١ 911/١ 919/1 ١1/١ 

C 1١١/99 131/١ 11١/11 ١١/١ 

Ln M ١33/١ -١91/١ 11٩/9- ١١/١ 

C ١91/١- 11٩/١ 919/١- 11/١ 

  قتحقي هایافتهی: مأخذ

 ح خطانتايج برآورد مدل تصحي -6جدول 

 سطح احتمال  tآماره  خطای معيار ضريب متغير

dLn p 111/١ 11١/١ 1١9/1 ١9/١ 

Dc 913/1 191/١ 11١/19 ١١/١ 

ec 311/١ -١1١/١ 11١/99- ١١/١ 

dLn m ١99/١ -١9١/١ 9١1/9- ١١/١ 

Dc ١91/١- 919/١ 911/١ -١9/١ 

ec 1٩1/١- 911/١ 111/9- ١١/١ 

  قتحقي هایافتهی: مأخذ

افیزایش فقییر   کیه  دهید شیدا در مطاتعیه حاضیر نشیان می      ت انجیام هیای عليی  نتیای  آزمیون  

  نتیای  ،چنیين هم .افزایش مهاجرت از روستا به شهر را در پ  خواهد داشت خانوارهای روستای 

در پ   ار ر خانوارهای روستای کاهش فقنيز ش مهاجرت از روستا به شهر دهد که افزاینشان م 

 ،جیه و در نتيی به روستاها فناوررود د که با وتوجيه کرن يچن توانم  این پيامد را خواهد داشت.

کیه   شیود، می  شیتر  ن باا به شهرها، درآمد سرانه روستایين روستاهنشير و خوشمهاجرت قشر فقي
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فشیار روی زمیين در روسیتا     ،نهمچنیي   ان را در پ  خواهید داشیت  یين خود کاهش فقر روستاای

 . ودشروستای  کاسته م فقر  از ميزان، انيشتر روستایيوری ببهرا ةجو در نتي یابدم کاهش 

 
 هاشنهادپي و ریگيجهنتي

رابطیه   هیا، امیاموتو و آزمیون کرانیه   ی -آزمون تودا با استدادا از دو روش ة حاضر،مطاتع در

هیای  نتیای  آزمیون   .شید و مهاجرت از روستا به شهر بررسی    خانوارهای روستای ن فقر بي تعلي

 ه دارنید. فقیر  سیوی دو مهیاجرت و فقیر پيونیدی    که دهدنشان م  با استدادا از هر دو روشت علي

توانید موجیب   ز می  شود و مهاجرت نيی از روستا به شهر م  باعث مهاجرت خانوارهای روستای 

کنید.   جیای  مجبور به جابیه  م مردم راطور مستقيتواند بهد. فقر مطلق م شو فقر روستای کاهش 

شیود.  جرت می  فقر نسب ( است که موجب مها)نه فقر مطلق بلکه احساس فقر ،اما در اکثر موارد

ان کشورهای در حال توسیعه، روسیتایي   رشهری د -با رشد فزایندا ارتباطات و مناسبات روستای 

کیه  چنیان  ،ن(نشيهای شهرژا گرواویبه) گر افراد جامعهایسه وضعيت زندگ  خود با دیمق ضمن

، نيیز آمیدا اسیت    (Shamsoddini and Gorjian, 2010 ) اتدین  و گرجيیان در پژوهش شمس

   شوند.م  ت رهسپار شهرها و دیگر مراکز جمعي ،کسب رفاا بيشتر برای

ان را در پی   روسیتایي  کیاهش فقیر   از روسیتا بیه شیهر    مهاجرت  نشان داد که نتای ،همچنين

 نيیز در ویتنیام بیه نتیای  مشیابه      (Nguyen et al., 2015) ، که انگوین و همکیاران خواهد داشت

شیهر( را  ) ( و مقصید )روستا ه مبدأای عمل کند کمثابه شبکهتواند بهمهاجرت م  اند.افتهدست ی

 هیای افتهبنا به یشود. جا م ز جابهتنها افراد بلکه پول و کای نينهن شبکه، به هم مرتبط سازد. در ای

گسیترش منیاب    ری بهتیر از خیدمات و   گيبهرا ةمنزتک فرد بهمهاجرت ی ،(Maher, 1996) ماهر

ن، در . افزون بر ایآوردزان مخاطرات را فراهم م ی خانوادا اوست، که امکان کاهش ميدرآمد

ت خانیه را بیه   مسیئوتي  ،کننید افتن شغل به شهرها مهاجرت م منظور یبرخ  موارد، مردان  که به

ری زنیان و  پیذی توانید باعیث افیزایش مسیئوتيت    ن خود م ای  کنندگذار م ( واخود )همسر زنان

 ،)یعنی   ای باشید اگیر مهیاجرت دورا   ،نشود. همچنیي  نوادگ  و اجتماع  آنهاارتقای منزتت خا
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از طریییق ارتقییای  وجییود دارد کییه موجییب تییأريرات مثبییت  طییوین  نباشیید(، احتمییال بيشییتری 

 گونیه کیه  همیان آن در خیانوادا و اجتمیام روسیتا شیود.     ب  های فرد مهاجر و آرار تضیری توانای 

باعث کاهش فشیار روی  ند، شد یادآور نيز Goldsmith et al., 2004)) گلداسميت و همکاران

 آن هیم خیود   کیه  ،همیراا خواهید داشیت   را بیه  دوری و توتيی ش بهیرا افزای ،در نتيجه شدا،ن زمي

 خواهد داشت. ان را در پ افزایش درآمد و کاهش فقر روستایي

 کیه  ، صینایع  کنید محدود می   را« کاربر»  یافتادن انوام صناراا  کنترل مهاجرت به شهرها

  کیاهش دهید   تیی تواند فقر را در نهاسازد و م  م توانمند  یهای توسعة سردر برنامه کشور را

در هیر   ت داشیته باشیند.  ت مطابقی يی ن واقعیی د بیا ا یی با ،ندشیو که اعمال م  ی هااستيس ،نیبنابرا

 رو،از ایین  .ردگيی مهیاجرت صیورت می     ،راناز جمله ایی حال توسعه ر در کشورهای د ،صورت

شاغل ت ميوضع یارتقااز جمله ان ت مهاجريص اعتبارات مطابق با وضعيتخص تواند بادوتت م 

هیای  اسیت يس ق. اتبته بیا تقوییت و تعميی   را کاهش دهد آنهافقر ررسم  در شهرها و روستاها، يغ

تنهیا فقیر   روستاها، نهو تمرکز بر مسائل اجتماع  و اقتصادی در  ی نة توسعة روستايموجود در زم

 .خواهد یافتکاهش  نيز رغبت به مهاجرتبلکه 

مهیاجرت    ت عملکیرد فقیدان انتخیاب اسیت    یی ر نهاددر روسیتاها   چهدر شهرها و  چهفقر 

ن شیهر و روسیتا   يد را بی یکند، امکان حرکت کای، پول و عقات حرکت م يکه جمع گونههمان

طی   يحم ، به ایجادده  خوددر سازمان چشمگيرتوان  مندی ازبا بهرا تيجمع این کند.فراهم م 

ز احتمیای  پیس ا   ی ایی ن پویی د. اپردازم  نظر اجتماع ا هم از نظر اقتصادی و هم از یمناسب و پو

خواهید   دم را ارتقیا ت رفیاه  میر  يوضیع  ،در شهرها چهو  ی در مناطق روستا چه ،مدت کوتاه 

 انجامید، امیا  بیه کیاهش فقیر می      ،تیاک  از اجزای مکمل توسعه است که در نهیداد. مهاجرت 

  ا است.شد  توجهشدت ب د توسعه بهنین نقش مثبت و مهم مهاجرت در فرآیبد ونتاکن
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