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دوباره  یایحا یمؤثر برا اریبس یراهکار تواندیامر خودجوش است که اگر تداوم داشته باشد م کیمهاجرت معکوس 

 یسع آمدهشیضرورت مسئله پبا توجه به قیتحق نیو کارکرد روستا ببخشد. در ا تیبه هو یاروستاها باشد و جان تازه

 نیآباد بپردازد. انجف یراشهریپ هایگاهامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونتعو لیبر آن است که به تحل

و  یاسناد یهاروش قیراز ط ازیموردن هایاست. داده یفیتوص- یلیروش تحل ازنظرو  یهدف کاربرد ازنظر قیتحق

 ییستان در مناطق رونوار ساکخا 3550نفر و  11662پژوهش برابر با  یاست. جامعه آمار شدهیآورجمع یدانیم شیمایپ

عنوان حجم نمونه وار بهنفر از سرپرستان خان 370تعداد با استفاده از فرمول کوکران  نیکه از ا باشدیم هیدهستان صادق

 ییایو پا دییو توسط پنل متخصصان تأ یآن صور ییانتخاب شد. ابزار موردسنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که روا

 میامه بر اساس تقسپرسشن عیمحاسبه شد. توز 710/0تا  922/0 نیمختلف ب عاداب یکرونباخ برا یآلفاآن بر اساس فرمول 

از آزمون  جینتا لی. جهت تحلرفتیذپسرپرستان خانوار انجام  انیم یصورت کامالً تصادفروستا و به تیبه نسبت جمع

t افزار از نرم هالیتحل یتمام یاستفاده شد و برا ایتک نمونهSpss که عمده عوامل  دهدینشان م جیتان. دیاستفاده گرد

قش ضرورت از ن یریرپذی( با تأثیاز عوامل )اقتصاد یناش هیدهستان صادق یراشهریپ یشدن روستاها ریپذ تیجمع

( دل نکندن ینگبازگشت به زادگاه خود، عوامل )فره یریرپذی(  با تأثیبه محل کار، عوامل )اجتماع یکیشغل و نزد

بودن تراکم  نیی( پایطیمحستیعوامل )ز د،یشه 101با  آبادیحاج یینمونه روستا عنوانبهخود،  دیاز شه یبوم ساکنان

 ج،ی. با توجه به نتااستان و شهرستان است یمواصالت یهاجاده ری( قرار گرفتن روستا در مسیرساختیعوامل )ز ت،یجمع

 .دیارائه گرد یکاربرد یهاشنهادیپ
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 مقدمه

پدیده   نیبنیدرا(. 48:1396)افراخته و حجی پور،  دار استوقفه و دامنهز، عرصه رخدادها و تحوالت بیجهان امرو

های دور تاکنون ما شاهد این موضوع هستیم و حالت ایستایی مهاجرت نیز یکی از همین تحوالت است که از گذشته

در تعریف از مهاجرت بر سه معیار زمان، فاصله  گریدانیببهدر حال تغییر و تحول است.   برای آن وجود ندارد و مدام

یک تغییر دائمی یا نیمه دائمی در محل سکونت تغییرات  عنوانبه مهاجرتافزون بر این  شود.و انگیزه مهاجرت اشاره می

میشه در نیاز و امکانات بیشتر ه از بدو حیات تا امروز برای رفع بشر کند.فرهنگی را ایجاد می–اقتصادی و اجتماعی 

 (.  173:1390یزدی و ابراهیمی، ست )پاپلیحال مهاجرت بوده ا

 ای که به نقل و انتقاالتهای تحلیل جمعیت است، پدیدهشناسی و یکی از جنبههای جمعیتمهاجرت یکی از پدیده

ی در ریپذبیآسمهاجرت نقش بسیار مهمی در کاهش فقر و  شود.سکونتی انسان از مکانی به مکان دیگر مربوط می

محیطی، بالیای طبیعی ی، فرهنگی، زیستاجتماعبه دالیل مختلف اقتصادی،  مردم کند؛درآمد بازی میهای کمخانواده

ه سمت شهرها بوده؛ بها از روستاها در کشور ما اغلب مهاجرت تاکنونکنند. لذا و غیره زادگاه بومی خود را ترک می

های اخیر رسد در سالی روستاها است . لذا به نظر میسوبهران از شهرها های اخیر شاهد بازگشت مهاجولی در سال

 (.  92:1395، جمعه پورآهنگ این مسئله شدت و رشد بیشتری به خود گرفته است )علی بابایی و 

های اخیر به سخن دیگر عالوه بر جریان غالب مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به بزرگ، طی دهه

 باناماست که  گرفتهشکلبه نواحی روستاهای پیرا شهری  شهرهاکالن خصوصاً وارونه مهاجرت از شهرها جریان 

های آتی، یکی از معضالت آن طی سال که (.200:1393گردد )قاسمی،مهاجرت معکوس یا کوچ بازگشتی معرفی می

 ورسومآدابوستایی منجر به رواج های شهری و ردر روستاهای حاشیه شهر و برخورد فرهنگ افزایش تراکم جمعیت

(. افزون بر این  به علت مسائلی همچون 1392:160افراخته و حجی پور، )ها شده است شهرنشینان در میان روستانشین

شهری و مهاجران به سمت روستاهای  نانینشهیحاش گرانی زمین و مسکن در شهرها، کمبود اشتغال، تورم، باعث گرایش

افزایش سریع شهرنشینی و توسعه کارکردهای اجتماعی و اقتصادی شهرها  درواقعشود. ا شهری مینزدیک به شهر و پیر

ی روستاهای خود پیشروی نمایند )طالشی و سوبهموجب شده تا شهرها مرزهای سنتی خود را پشت سر گذاشته و 

ی سکونتگاه سوبه (. به سخن دیگر در مقیاس ملی حرکت خطی مهاجران از سکونتگاه شهری2:1398همکاران،

مهاجران شهر است )افراخته و حجی  یوزندگروستایی بنا به دالیل درمانی، بازنشستگی و غیره بوده و مکان اولیه تولد 

 (.2:1393پور، 

دیگر مهاجرت بازگشتی در ایران بیشتر به بازگشت مردم از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا از  مثابهبه

ارزانی زمین و مسکن، زمین ارثی، هوای ) ییروستاجاذبه  عوامل شود.روستایی مربوط می هایشهرها به سکونتگاه

گرانی زمین و مسکن، فشارهای روحی و روانی، تبعیض نژادی ) یشهرمشکالت شهری( و دافعه  نبود لطیف و پاکیزه،

اگر  گریدانیببهشود. یمهاجرت بازگشتی م صورتبهونقل موجب تحرک مکانی و آلودگی هوا( و توسعه شبکه حمل

تحرک مکانی از شهر به روستا را مهاجرت معکوس بنامیم مهاجرت بازگشتی فرایندی است که زندگی در روستا، 

 (. 1395:85افراخته و همکاران،شود )مهاجرت به شهر و سکونت در آنجا و سپس بازگشت مجدد به روستا را شامل می
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های اخیر نتایج سرشماری بعضی هاجرت روستا شهری است، لذا در سالهای عمدتاً مشکل مسلم مهاجرت هرچند

رنشینی از کشورها، به ظهور روند جدید مهاجرت داخلی که عمدتاً تحت عنوان برگشت جمعیت یا جریان ضد شه

(Counter-Urbanistionنامیده می )شود، اشاره داشته( اندBerry, 1976:18)ر ما های کشواین امر در سرشماری ؛ که

شاهد  سالههمه  دآباروستاهای پیراشهری شهرستان نجف نیبنیدراقابل احساس است.  وضوحبههم در بعضی مناطق 

اشیه شهرها بوده است.روستاهای ح هامکانبرگشت مهاجران و رشد مهاجرت معکوس و تجمع پذیری جمعیت در این 

وستا را به لحاظ اجتماعی و فرهنگی خصوصیات ر ی اصلی جاذب جمعیت هستند، اگرچهمحورهادر مجاورت  عمدتاً

که تمام این موارد باعث تجمع  اندداشتهی فراوانی را به همراه هایدگرگون، از جهات اقتصادی و فیزیکی باشندیمدارا 

به شهر در  افزون بر این جریان غالب مهاجرت از روستا (.1392:3شریفی و همکاران، ) گرددیمپذیری روستاها 

مهاجرت  بانامشهری  شهرها به نواحی روستایی پیراهای اخیر جریان وارونه مهاجرت از شهرها مخصوصاً کالنسال

  (.6:1396توان نام نهاد )قاسمی، معکوس یا مهاجرت بازگشتی می

، خزش و دامنه ای از اشکال سکونتی است که در ارتباط با گسترش افقینواحی پیرا شهری، گونه است که پرواضح

د دیگر سو از (.Piorr & et al, 2012:10شود )وسعه عملکردهای شهری، در اراضی و فضاهای روستایی ایجاد میت

هایی با معضالت اجتماعی، فرهنگی، امنیتی شده ای و نیمه ساخته در روستاها باعث تشکیل بافتایجاد محالت حاشیه

 نیبنیدرا. ایمطراف شهرهای بزرگ همواره شاهد بوده(. که این شکل از محالت را در اFox et al, 2017:971است )

پذیری و رشد مهاجرت معکوس در روستاهای پیراشهری دهستان صادقیه های گذشته ما همواره شاهد جمعیتطی سال

در فناوری تولید،  رییتغ رآمد، ایجاد مشاغل بیشتر،دی اشتغال و هایمشخط آباد در استان اصفهان هستیم.شهرستان نجف

باعث مهاجرت معکوس  جهیدرنتکه  اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده ازجملههای سالمت روستاییان شاخص

  مردم از شهر به روستا گردیده است.

 تیفیباکارتباط  و یا در نواحی پیرا شهری دالیل اقتصادی،از دالیل تجمع پذیری روستاها در  یکینیاافزون بر 

ه ساکنین شهرها ی پیشرفتکشورهای زیادی دارد، در هاتفاوتدر ایران با کشورهای پیشرفته شکل آن  ؛ وزندگی است

 عمدتاً، اما در ایران شوندیمحاشیه سوق داده  ترسالممراکز شهری به دنیای قابل اراده تر و  تربزرگاز مشکالت  عمدتاً

ی روستایی هاسکونتگاهجمیعت از شهرها به و دیگر دالیل موجب جابجایی  ترارزاندسترسی به فرصت شغلی، مسکن 

-2یک با شهر)آباد به علت فاصله نزد(. مضاف بر این روستاهای شهرستان نجف6:1391قاسمی و شهبازی، ) گرددیم

های آباد و  استانجفنشاهد بازگشت مهاجران از شهر  سالههمهکیلومتر( و قیمت ارزان زمین و مسکن نسبت به شهر  3

 .   ست و این روستاها در حالت پیشرفت به وضعیت خوابگاهی شدن برای کارگران شهری هستنددیگر بوده ا

محافل علمی قرار گرفت و نخستین دیدگاه  موردتوجه 20و اوایل قرن  19که در اواخر قرن  یاهینظر نیترمهم

ها گردید. در این مدل ئهاراو دافعه  جاذبههای در جوامع با عنوان مدل هاانسانهای جغرافیایی نظری حرکت

ها از محل اسکان خود )منطقه مبدأ( عوامل توجه دارند: عواملی که باعث دافع انسان دودستهبه  یطورکلبه پردازانهینظر

فیزیکی  -گردد. بر اساس این نظریه، عوامل اقتصادیدر منطقه مقصد می هاآنشده است.عواملی که باعث جذب 
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اقتصادی  ازنظرشود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان دیگری که مینامناسب در یک مکان موجب 

از نگاه اقتصادی به بررسی   3ساستاد و  2، بایرلی1نمایند. مایکل تودارو مکاننقلو فیزیکی در شرایط بهتری هستند 

که عوامل موجود  مؤثرندجرت چهار عامل عمده مها "یل« (. به باور  56:1395نصیری و همکاران، پرداخته )مهاجرت 

 مبدأبه مقصد و عوامل شخصی، در هر  مبدأ، عوامل موجود در مقصد، موانع موجود در جریانات مهاجرت از مبدأدر 

مؤثرند فرد در یک منطقه یا مهاجرت  داشتننگاهمنفی موجود است که در  عواملی یک سری عوامل مثبت و و مقصد

نظریه همبستگی  مستقیم دارند، ریتأثعامل  4دگیر در تجمع پذیری روستاها  زعمبه(. 229:1392پاپلی یزدی و همکاران :)

(، نظریه 45:1395قاسمی اردهایی و نوبخت، ) ییگراطیمح–(، نظریه تولید گرایی5:1398بابایی و همکاران، ) یاجتماع

 کردهاشارهو تجمع پذیری روستاها  کل این نظریات به پیامدها و دالیل مهاجرت طوربهمحرومیت نسبی )همان منبع(. 

 است.

رت نگرفته بر مهاجرت معکوس به روستاهای پیراشهری تحقیق جامعه و کاملی صو مؤثرتاکنون در مورد عوامل 

اشاره  هانآدر مورد خود مهاجرت معکوس تحقیقات متعددی صورت گرفته که به تعدادی از  حالنیدرعاست ولی 

 . شودیم

بر مهاجرت روستاییان در شهرستان سردشت عوامل  مؤثر( در پژوهشی با موضوع عوامل 1397)موحدی و سامانیان 

باشند درصد عوامل مهاجرت می 74 کنندهنییتباین عوامل  درمجموعبر مهاجرت را به ده عامل تقسیم کردند که  مؤثر

روستا و شهر در رتبه بعد قرار داشت.  عامل اقتصادی و حمایتی در رتبه اول و عامل عدم تعادل بین امکانات نیبنیدرا

روستاهای شمال استان اردبیل،  ساخت دربازن جایگاه مهاجرت معکوس ی( در پژوهشی با موضوع تبی1395ابراهیمی )

فرهنگی، -نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری و تأثیرگذاری بین متغیر مهاجرت معکوس و متغیرهای اجتماعی

ای با موضوع، ( در مقاله1395افراخته و همکاران ) گذاری و راهبردی وجود دارد.-ی و سیاستکالبد-اقتصادی، فضایی

مکانی مهاجرت بازگشتی در شهرستان میاندوآب نشان دادند، در بازگشت مهاجران عوامل اقتصادی  -عوامل فضایی

ای مهاجرت معکوس و پیامدهای نگیزهای با موضوع بررسی ا( در مقاله1397ترین تأثیر را دارد. یعقوبی و زبیدی )بیش

های پیامدهای مهاجرت معکوس در سه عامل توسعه شاخص آن در روستاهای شهرستان ایجرود زنجان، نشان دادند

( 1398است. ملکی و همکاران ) شدهخالصهگذاری و آرامش روانی و سرمایه و سالمتی، افزایش نرخ مشارکت عمرانی

اکولوژیکی و کالبدی روستاهای  -پیامدهای مهاجرت معکوس در تحوالت محیطیدر پژوهش با عنوان اثرات و 

تمایل  هاخانوادههای اخیر شدت یافته و روستایی در طی سال هایساحلی شهرستان رشت، نتایج نشان داد مهاجرت

منطقه  ترین اثرات مهاجرت معکوس بر بعد کالبدی روستاهایبیش و زیادی برای بازگشت به روستاها دارند.

پذیری حوضه آبریز شهری و جمعیت ( در تحقیق با موضوع فضاهای پیرا1398است. کرمی و همکاران ) مشاهدهقابل

شهری در پایداری  سازی فرایندهای شهری و پیرادادند در کنار توجه به فرایندهای طبیعی، برجسته نشئتارومیه، 

                                                           
1 Michael todaro 

2 Byerly 

3 saastad 
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ی با عنوان تحلیل قیتحق( در 1394همکاران )ی و فیشر ی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ضروری است.کیاکولوژ

خیابان مشهد(، به این نتیجه  قلعه مطالعه موردی:) یعاملبا استفاده از تحلیل  شهرهای روستاهای حریم مادر ریپذتیجمع

دلیل و عواملی بعدی موقعیت مکانی و دسترسی از عوامل  نیترمهمدر حد استطاعت  متیقارزانرسیدند که مسکن 

گیری در مورد مهاجرت مجدد مهاجران در یک کشور (، به فرایند تصمیم2019) 1نریاست .باشدیمی ریپذتیجمعهم م

های مقیم سوئیس را در کانون های مهاجرت آلمانیها که با اهداف و برنامهبررسی در با درآمد باال پرداخته است.

که بازار کار بر تعهدات خانواده حاکم است. همچنین درحالی نشان داد که مالحظات جینتا مطالعه خود قرار داده است.

ریزی شود، برنامهفرصت درک شده و تفکر آرزو بین محل سکونت و مقصد توضیح داده می اهداف مهاجرت با تمایز

 و ندهایفرا عنوان جغرافیای روستایی: تحت(، در تحقیق خود 2011) 2های واقعی است. وودزمهاجرت مبتنی بر فرصت

ی نواحی روستایی را اندازهاچشمو تجربه بازساخت روستایی به این نتیجه رسید الگوهای جدید زندگی  هاواکنش

ی روستایی و تغییر الگوهای زراعی بوده است. ربهان هاسکونتگاهکرده، تحولی که سبب گسترش ناموزون  دچار تحول

-شامل تغییر نوع سکونت است. مهاجرت اساساًمحل سکونت،  ( نشان داد، گرایش باالی افراد به تغییر2015) 3و براوان

 -ی اقتصادیهایژگیودوره زندگی و  ریتأثو  ددارندیتأکی فردی خاص هایژگیوهای شهری روستایی بر اهمیت 

های جمعیت شناختی مطلوب دهند. این دانشمندان توانستند به پروفایلی دست پیدا کنند که ویژگیاجتماعی را نشان می

 دهد.نشان می اندکردهرادی که شهرها را به مقصد مناطق روستایی ترک اف

و عموماً بدون بازگشت روستاییان به  هیسوکدور حرکت ی چنداننهی هادرگذشتهشکل غالب مهاجرت در ایران، 

 گرفتهشکلهای اخیر الگوی دیگری تحت عنوان مهاجرت معکوس به نواحی روستایی کشور شهرها بوده، اما طی دهه

اقدامات گسترده نظام جمهوری اسالمی در حوزه زیرساختی روستاهای  در سایه های اخیراست. مضاف بر این طی سال

های های، طرحطرح ی، بازسازی کیفیت معابر از طریق انجامسازجادهسازی و قبیل، احداث مدرسه، راه کشور از

است.  زدهرقمشده و موجی از بازگشت روستاییان مهاجر را مناطق  گونهنیادر موجب سازندگی  بهسازی و ساماندهی

در وضعیت زیرساخت  خصوصبه گرفتهانجامساکنین بومی نیز به دلیل احساس رفاه بیشتر و به دلیل اقدامات  نیبنیدرا

صادقیه شهری دهستان  روستاهای پیرا . به سخن دیگر اندخودکردهروستاها تصمیم به ماندن در محل اقامت  گونهنیا

شاهد افزایش چشمگیر جمعیت در حوزه  شدهاشارههای گذشته  با توجه به دالیل نیز از این قاعده مستثنا نبود و طی دهه

درصد افزایش را نشان  50 باًیتقر 1395تا سال  1375از سال  موردمطالعهجمعیت روستاهای  کهیطوربهخود بوده است. 

دن کارکرد روستاها در امر تولیدات کشاورزی و برای جلوگیری از تراکم باالی با توجه به مهم بو رونیازا. دهدیم

مناطق شهرنشین متصدیان امر را بر آن داشته که به مسئله مهاجرت معکوس و اختیاری از شهر به روستا توجهی بیش از 

یشتر در امر بخصوص ی بهافرصتبرنامه ریزان باید با تخصیص منابع و ایجاد  حالنیدرعگذشته داشته باشند. 

                                                           
1 Steiner 

2 woods 

3 Rebhun-Browan 
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 به روستاها بیش از گذشته متمرکز شود.  واردشدهبرای اهالی روستا و ساکنین  هارساختیزیی و تقویت زااشتغال

شهری شهرستان ی پیراهااهگسکونتدر رشد مهاجرت معکوس به  اثرگذار، هدف این تحقیق، بررسی عوامل رونیازا

به شکل زیر  جاذبهیق و مبانی نظری مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل است. حال با توجه به موضوع تحق آبادنجف

 آید.به نمایش درمی

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 شناسیروش

اسنادی  یهاروشاز طریق  ازیموردن یهادادهروش تحلیلی توصیفی است.  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین تحقیق 

 1395سرشماری کل کشور در سال  نیآخربر اساس  پژوهشی آمار جامعه. است شدهیآورجمعو پیمایش میدانی 

ساکن در مناطق روستایی دهستان صادقیه هست که از این تعداد با استفاده از فرمول  خانوار 3550و  نفر 11662 برابر با

 عنوانبهخیر نیز نمونه انتخاب شد. در این پژوهش مهاجرین واردشده به روستاها طی سالیان ا عنوانبهنفر  370کوکران 

 آن پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی موردسنجش ابزار است. شدهگرفتهساکن روستا در نظر 

ی از روستاهای خارج از محدوده انجام کیدرتوسط پنل متخصصان تأیید شد. جهت بررسی پایایی یک مطالعه راهنما 

محاسبه  710/0تا  922/0( برای ابعاد مختلف بین 1ی کرونباخ طبق جدول )اآلفو پایای پرسشنامه با استفاده از فرمول 

( طراحی شد. 5، خیلی زیاد=4، زیاد=3، متوسط=2، کم=1ی لیکرت )خیلی کم=قسمتپنجشد. پرسشنامه در قالب طیف 

رت که پرسشنامه از اعمال سهم جمعیتی روستاها استفاده شد به این صو موردمطالعهتوزیع پرسشنامه در بین روستاهای 

که توزیع نمونه در جدول  تصادفی بین اهالی توزیع شد صورتبهبه نسبت تعداد سرپرست خانوار ساکن در هر روستا و 

عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به روستاهای دهستان صادقیه از شش  در این تحقیق است. مشاهدهقابل( 3)

برای تحلیل  ؛ وگویه و عامل استفاده گردید 32حیطی، زیرساختی و تعداد مبعد  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست

 انجام گرفت. spss افزارها در نرمای استفاده شد و کلیه تحلیلتک نمونه t ها  از آزمونداده
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 . ابعاد، مؤلفه، ضریب آلفای کرونباخجدول 

 میزان آلفا گویه  عوامل

 اقتصادی

 ای اخیرحمایت دولت طی ساله 1

922/0 

 ضرورت شغل و نزدیکی به محل کار 2

 برخورداری از چندین منبع درامد 3

 داشتن زمین و امکان اشتغال کشاورزی 4

 ونقل شخصیبرخورداری از وسیله حمل 5

 وجود فرصت شغلی در روستا 6

 خرید باغ در روستا 7

 مسکن ارزان 8

 اجتماعی

 ناستقبال ساکنین از مهاجرا 9

805/0 

 بازگشت به زادگاه خود 10

 رسیدن به سن بازنشستگی 11

 مناسبات خویشاوندی 12

 وجود امنیت در روستا 13

 وجود همبستگی اجتماعی قوی 14

 فرهنگی

 وجود شهدای زیاد روستاها 15

726/0 

 ازدواج فامیلی 16

 پیروی از خانواده 17

 تعلق بومی 18

 ن از شهید خوددل نکند 19

 تبعیت از فامیل 20

 محیطیزیست

 طبیعت سرسبز و بکر منطقه 21

729/0 

 نبود آلودگی صوتی 22

 ی مناسبوهواآب 23

 پایین بودن تراکم جمعیت 24

 توجه به مسائل بهداشتی در روستا 25

 زیرساختی

 داشتن مسکن در روستا 26

710/0 

 و فرعیکیفیت خوب معابر اصلی  27

 ونقلبرخورداری از امکانات مناسب حمل 28

 امکانات درمانی 29

 سازی در روستاها ویال 30

 های مواصالتی استان و شهرستانجاده گرفتن روستا در مسیر قرار 31

 نزدیکی به مرکز استان 32

 .1399یدانی نگارندگان (، مطالعات م1395(، افراخته و همکاران )1393همکاران )منابع: جوان و 
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از اصفهان جدا و به  1337. این شهرستان در سال استهای استان اصفهان آباد یکی از شهرستانشهرستان نجف

شهرستان از طرف شمال به  نیا است. قرارگرفتهکیلومتری نسبت به استان  30شهرستان تبدیل گردید. و در فاصله 

شهر و فالورجان، از طرف غرب به شهرستان تیران و کرون شهرستان خمینی طرف شرق به خوار و میمه، از شهرستان بر

نفر بوده است  300288 بربالغ 1390جمعیت شهرستان در سال   شود.و از طرف جنوب به شهرستان لنجان محدود می

تان در در مسیر جذب جمعیت بوده است. این شهرس درصد 2/5 توجهقابلبا رشد  1380که نسبت به سرشماری سال 

شود و تقسیم می مهردشتآباد به دو بخش مرکزی و نجف شهرستان بوده است. تیجمعنفر  31900دارای  1395سال 

موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی و باشد )ها میدهستان است که دهستان صادقیه یکی از آن 5دارای 

به  ؛ کهآباد و نهضت آباد است، همتآبادلجال، آبادیحاج(. این دهستان شامل چهار روستایی 30:1386،یتاشناسیگ

و قرار گرفتن در مسیر جاده مواصالتی اصفهان به  هاشهری در آن دلیل نزدیکی به شهر و پدیدار شدن موقعیت پیرا

 آبادیحاجغرب و جنوب غربی، خود دلیلی بر تجمع پذیری در این روستاها شده است. الزم به ذکر است روستای 

است.  شدهانتخابروستای شاهد نمونه کشوری  عنوانبهشهید را تقدیم انقالب کرده است و  101تعداد  ییتنهابهخود 

بیشتر  روستاهاهستند و نرخ رشد جمعیت  آبادنجفبخش مرکزی  نفوذروستای دهستان صادقیه همگی وابسته به حوزه 

 بوده است.  آبادنجفاز نرخ رشد جمعیت 

 

 
 موردمطالعهمحدوده ایی موقعیت جغرافی نقشه .2شکل
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 (، فاصله روستا از شهر و حجم نمونه.1375-1395های )جمعیت روستاهای طی سال تیوضع .2جدول 

جمعیت  روستا

سال 

1375 

جمعیت 

 1385سال 

فاصله روستا از شهر  1395سال  1390سال 

 به کیلومتر

 حجم نمونه

  خانوار جمعیت خانوار جمعیت

 121 3 1186 3814 1056 3507 3016 2600 نهضت آباد

 110 2 1060 3448 877 2842 2449 1621 آبادحاجی

 129 3 1223 4056 959 3183 1973 1266 آبادجالل

 10 4 81 344 59 205 141 123 آبادهمت

 370 370 3550 11662 2951 9737 7579 5610 مجموع

 

  تحقیق هاییافته
درصد و فراوانی  2/32 ( باسال 60-51) گروه سنیذکرشده پرسشنامه دهنده به پاسخ 370از بین مشخصات فردی 

گویان وضعیت ازدواج خود را متأهل عنوان درصد از پاسخ 1/84دهندگان مرد بودند.درصد از پاسخ 9/71بود.  119

باغداری با کشاورزی و  نفر بود. 131 درصد و فراوانی 54/35میزان سواد مربوط به مقطع )ابتدایی(  ترینکردند. بیش

 بود. موردمطالعهدرصد شغل اصلی ساکنان نمونه  8/53

 

 موردمطالعههای توصیفی نمونه . ویژگی3جدول 

 
 یشناستیجمع ویژگی

 فراوانی درصد 

 گروه سنی

 4 1/1 سال 20-30

 70 9/18 سال 31-40

 73 7/19 سال 41-50

 119 2/32 سال 51-60

 104 1/28 سال و باالتر 61

 یتجنس
 266 9/71 مرد

 104 1/28 زن

 تحصیالت

 21 7/5 سوادکم

 131 4/35 ابتدایی

 94 4/25 راهنمایی

 57 4/15 دبیرستان

 47 7/12 دیپلم و کاردانی

 15 1/4 کارشناس

 5 4/1 ارشد و باالتر
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صادقیه از دیدگاه  پذیری روستاهای دهستاندست آوردن وضعیت عوامل جمعیت در این قسمت از تحقیق برای به

 3ای لیکرت در سؤاالت تحقیق، عدد گزینه 5توجه به طیف  با ای استفاده شد.نمونه تک tجامعه محلی از آزمون 

 %95پذیری انتخاب شد. این مطالعه در سطح اطمینان های جمعیتمیانه نظری برای سنجش عوامل و مؤلفه عنوانبه

دهنده تر باشد، نشانکوچک %5معنادار از سطح خطای  مقدار گین هر بعد،در محاسبه میان چنانچه است. شدهیبررس

از مقدار  tپذیری روستاهای دهستان صادقیه است. بدیهی است در این شرایط آماره آزمون جمعیت ترین نقش دربیش

نتایج  خالصه .دو کران فاصله اطمینان نیز مثبت خواهد شد نیهمچن تر خواهد بود.بزرگ 96/1یعنی  t0.05بحرانی 

 است. شدهارائه( 4جدول )ای بر اساس میانگین دیدگاه روستاییان در نمونه تک tآزمون 

 

 پذیری از دیدگاه جامعه محلیها جمعیتلفهی میزان اهمیت مؤابیارز .4جدول 

 هاگویه عوامل

Test Value=3 

 میانگین
مقدار 

 tآماره 
sig 

اختالف 

از 

 میانگین

میزان اختالف در 

 95طح اطمینان س

 درصد

حد 

 پایین

حد 

 باال

 اقتصادی

 75/0 53/0 638/0 000/0 267/11 64/3 ای اخیرحمایت دولت طی ساله

 84/0 04/1 941/0 000/0 719/17 94/3 برخورداری از چندین منبع درامد

 04/1 25/1 146/1 000/0 891/21 15/4 ضرورت شغل و نزدیکی به محل کار

 80/0 99/0 897/0 000/0 139/18 90/3 ن و امکان اشتغال کشاورزیداشتن زمی

 72/0 93/0 827/0 000/0 729/15 83/3 خرید باغ در روستا

 30/0 49/0 397/0 000/0 303/8 40/3 وجود فرصت شغلی در روستا

 44/0 63/0 532/0 000/0 244/11 53/3 ونقل شخصیبرخورداری از وسیله حمل

 35/0 55/0 454/0 000/0 971/8 45/3 مسکن ارزان

 اجتماعی

 18/0 39/0 286/0 000/0 476/5 29/3 استقبال ساکنین از مهاجران

 78/0 99/0 881/0 000/0 469/16 88/3 بازگشت به زادگاه خود

 54/0 74/0 641/0 000/0 966/12 64/3 رسیدن به سن بازنشستگی

 44/0 69/0 565/0 000/0 705/8 56/3 مناسبات خویشاوندی

 37/0 64/0 503/0 000/0 421/7 50/3 وجود امنیت در روستا

 40/0 66/0 527/0 000/0 896/7 53/3 وجود همبستگی اجتماعی قوی

 فرهنگی

 33/0 60/0 468/0 000/0 755/6 47/3 وجود شهدای زیاد روستاها

 41/0 66/0 532/0 000/0 513/8 53/3 ازدواج فامیلی

 32/0 54/0 427/0 000/0 569/7 43/3 دهپیروی از خانوا

 56/0 76/0 659/0 000/0 548/12 66/3 دل نکندن از شهید خود

 04/0 23/0 138/0 005/0 804/2 14/3 تعلق بومی

 14/0 35/0 243/0 000/0 527/4 24/3 تبعیت از فامیل

 محیطیزیست

 05/0 31/0 178/0 007/0 732/2 18/3 طبیعت سرسبز و بکر منطقه

 05/0 25/0 162/0 005/0 793/2 16/3 نبود آلودگی صوتی

 06/0 36/0 211/0 005/0 836/2 21/3 ی مناسبوهواآب



 
 
 

 193 

 

 5 یاپی، پ1400ابستانتبهار و ، لوا، شماره سومدوره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 15/0 43/0 292/0 000/0 116/4 29/3 پایین بودن تراکم جمعیت

 -/15 08/0 -/035 561/0 -/581 96/2 توجه به مسائل بهداشتی در روستا

 زیرساختی

 30 57/0 432/0 000/0 362/6 43/3 داشتن مسکن در روستا

 -/07 21/0 070/0 329/0 990/0 07/3 کیفیت خوب معابر اصلی و فرعی

 17/0 44/0 308/0 000/0 547/4 31/3 ونقلبرخورداری از امکانات مناسب حمل

 39/0 64/0 514/0 000/0 987/7 51/3 امکانات درمانی

 45/0 70/0 573/0 000/0 843/8 57/3 سازی در روستاهای منطقه ویال

های مواصالتی جاده گرفتن روستا در مسیر قرار

 استان و شهرستان
73/3 647/15 000/0 730/0 82/0 64/0 

 60/0 75/0 676/0 000/0 867/16 68/3 نزدیکی به مرکز استان

 

 ای برای ابعاد اصلی پژوهشتک نمونه tآزمون  جینتا .5جدول 

 عوامل

Test Value=3 

 t sigمقدار آماره  انگینمی
اختالف از 

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 95اطمینان 

 حد باال حد پایین

 7961/0 6620/0 72902/0 000/0 38/21 72/3 اقتصادی

 6432/0 6910/0 56712/0 000/0 64/14 56/3 اجتماعی

 4866/0 3359/0 41126/0 000/0 73/10 41/3 فرهنگی

 2370/0 0862/0 16160/0 000/0 21/4 16/3 محیطیزیست

 5274/0 4162/0 47178/0 000/0 67/16 47/3 زیرساختی

 

تر از میانگین طیف لیکرت است که بزرگ 72/3میانگین دیدگاه روستاییان در بعد اقتصادی  (5مطابق نتایج جدول )

شده معنادار میانگین مشاهده نیبنابرا است. 05/0تر از سطح خطای شده که کوچکمحاسبه 000/0و مقدار معناداری نیز 

با توجه به این هر دو کران باال و  ؛ وتر استبزرگ 96/1و از مقدار بحرانی  38/21نیز  tاست. همچنین مقدار آماره 

پذیری روستاهای پیرا شهری عوامل اقتصادی در جمعیت نیبنیدرا تری از صفر بوده است.پایین فاصله اطمینان بزرگ

های اقتصادی نیز ضرورت شغل و نزدیکی بر اساس زیر مؤلفه نیبنیدراترین نقش بوده است. تان صادقیه دارای بیشدهس

برخورداری از چندین منبع درامد، داشتن زمین و امکان )های بوده است و به ترتیب مؤلفه 15/4به محل کار با میانگین 

از مطلوبیت عددی آزمون  ها در بعد اقتصادی نیز باالتری زیر مؤلفهتمام های بعدی قرار دارند.اشتغال کشاورزی( در رتبه

تر میانگین طیف لیکرت است که بزرگ 56/3است و همگی معنادار هستند. میانگین دیدگاه روستاییان در بعد اجتماعی 

شده معنادار ین مشاهدهمیانگ نیبنابرا است. 05/0تر از سطح خطای شده که کوچکمحاسبه 000/0و مقدار معناداری نیز 

رتبه اول و رسیدن به سن بازنشستگی  در 88/3های اجتماعی نیز بازگشت به زادگاه خود با میانگین زیر مؤلفه در است.

است و مقدار معناداری نیز  41/3در رتبه بعدی قرار داشت. در بعد فرهنگی میانگین دیدگاه روستاییان  64/3با میانگین 

شده معنادار است. همچنین مقدار میانگین مشاهده نیبنابرا است. 05/0تر از سطح خطای ه کوچکشده کمحاسبه 000/0

با توجه به این هر دو کران باال و پایین فاصله اطمینان  ؛ وتر استبزرگ 96/1و از مقدار بحرانی  73/10نیز  tآماره 
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بعد فرهنگی مؤلفه دل نکند اهالی از شهید خود  هایبررسی زیر مؤلفه در شود.تری از صفر بوده است تأیید میبزرگ

به ذکر است روستای این منطقه جزو روستاهای شهیدپرور و نمونه کشوری  الزم بود. 66/3ترین میانگین دارای بیش

بعد زیرساختی از نگاه جامعه محلی دارای  تیوضع شود.یافت می وفوربهاست و خانواده چند شهیدی در این روستاهای 

با توجه به این هر دو  ؛ وتر استبزرگ 96/1و از مقدار بحرانی  67/16نیز  tبود همچنین مقدار آماره  47/3ین میانگ

ی زیر مؤلفه بعد زیرساختی به این بررس شود.تری از صفر بوده است تأیید میکران باال و پایین فاصله اطمینان بزرگ

و نزدیکی به مرکز  73/3واصالتی استان و شهرستان با میانگین ی مهاجاده گرفتن روستا در مسیر صورت است که قرار

پذیری روستاها از نگاه جامعه محلی با محیطی نیز جمعیتدر رتبه بعدی قرار دارد. در بعد زیست 68/3استان با میانگین 

با توجه  ؛ وتر استبزرگ 96/1و از مقدار بحرانی  21/4نیز  tمقدار آماره  پاسخ داده شد. مضاف بر این 16/3میانگین 

های بعد شود. وضعیت زیر مؤلفهتری از صفر بوده است تأیید میبه این هر دو کران باال و پایین فاصله اطمینان بزرگ

ی خوب منطقه با وهواآبدر رتبه اول و  29/3محیطی به این شرح است پایین بودن تراکم جمعیت با میانگین زیست

گونه عنوان کرد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، توان اینار داشت. در کل میدر رتبه بعدی قر 21/3میانگین 

 بودهپذیری روستاهای پیرا شهری دهستان صادقیه ترین نقش در جمعیتمحیطی به ترتیب دارای بیشفرهنگی و زیست

 است.   

 4ی پیراشهری در  هاگاهسکونتبه در رشد مهاجرت معکوس  اثرگذارها به مقایسه وضعیت عوامل در پایان تحلیل

دارای بیشترین میانگین  آبادهمتمشخص است که روستای  6پردازیم. طبق نتایج جدول روستای دهستان صادقیه می

بیشترین میانگین به  آبادجاللی است. روستایی طیمحستیزاست و کمترین میانگین در شاخص  رساختیزدر شاخص 

بیشترین میانگین مربوط  آبادی تعلق گرفت. روستای نهضت طیمحستیزگین به شاخص شاخص اقتصادی و کمترین میان

بیشترین میانگین  شاخص مربوط  آبادیحاجی، و در پایان روستای طیمحستیزبه شاخص اقتصادی کمترین به شاخص 

با میانگین  آبادیحاجی بود.شاخص اقتصادی در روستای طیمحستیزبه اقتصادی و کمترین میانگین مربوط به شاخص 

دارای کمترین اثر بود.شاخص اجتماعی با میانگین  89/2با میانگین  آبادهمتو در روستای  ریتأثدارای بیشترین  05/4

بود. شاخص فرهنگی دارای  ریتأثدارای کمترین  08/3با میانگین  آبادهمتو در روستای  ریتأثدارای بیشترین  88/3

ی دارای طیمحستیزبود. شاخص  آبادهمتاجی باد و کمترین میانگین در روستای بیشترین میانگین در روستایی ح

بود.شاخص زیرساختی با بیشترین  آبادهمتو کمترین میانگین در روستای  آبادجاللدر روستای  48/3بیشترین میانگین 

 نیباالتربود. در پایان  ادآبهمتو کمترین میانگین مربوط به روستایی  آبادجاللمربوط به روستای  68/3میانگین 

های ینزمباغ و  دوفروشیخرمیانگین مربوط به شاخص اقتصادی در روستای حاجی باد  بود که این امر ناشی از 

در این روستا است.و کمترین میانگین مربوط به  لیتعطو نیز وجود شهرک صنعتی نیمه  هستکشاورزی در این روستا 

 باشدیمی در این روستا دارگلهی هاآغلبود که این امر ناشی از وجود  بادآهمتی در روستای طیمحستیزشاخص 

 ی این روستا را به چالش کشیده است.طیمحستیزکه وضعیت 
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 ها  عوامل مهاجرت معکوس در قالب مقایسه میانگین در روستاهای دهستان صادقیهه شاخص. مقایس6جدول 
 آبادهمت آبادجالل آبادنهضت  آبادیحاج نام روستا

 89/2 81/3 41/3 05/4 شاخص اقتصادی

 08/3 70/3 16/3 88/3 اجتماعی

 83/2 49/3 15/3 64/3 فرهنگی

 44/2 48/3 66/2 38/3 یطیمحستیز

 28/3 68/3 31/3 40/3 زیرساختی

 

 گیرینتیجه

 ؛ کهشهری است مهم و مثبت در فضاهای جغرافیایی خصوصاً روستاهای پیرا تیغابهای مهاجرت معکوس پدیده

 ازجملهآمده در جامعه شهری، تداوم داشتن این موضوع خواهد توانست بخش بزرگی از مسائل و مشکالت پیش

آباد در حالی است که شهرستان نجف نیا ی را کنترل کند.نیکپرنشی، بیکاری، تراکم باالی جمعیت در مناطق نینشهیحاش

های زیاد، دارای مناطق ز استان اصفهان و به علت دارا بودن شهرککیلومتری ا 30به دلیل قرار گرفتن در فاصله 

شهرستان  و مهاجرت معکوس به روستاهای پیرا شهری فرایند جمعیت پذیر شدن نیا .باشدیمزیادی نیز  نینشهیحاش

امل تواند مقداری از معضالت شهری به وجود آمده در این شهرستان بکاهد. هدف ما در این تحقیق تحلیل عومی

نتایج  است. طبق نتایج طیف لیکرت و آبادنجفی پیرا شهری هاگاهسکونتدر رشد مهاجرت معکوس به  اثرگذار

به این شرح  ای  عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به روستاهای پیراشهری دهستان صادقیهتک نمونه tآزمون 

ترین نقش بودند. در بعد محیطی به ترتیب دارای بیشکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، فرهنگی و زیست بود

اقتصادی به دلیل نزدیکی روستاها به شهر روستاهای این منطقه در حال پیشرفت به سمت حالت خوابگاهی شدن هستند 

 اند؛ و به دلیل گران بودن زمین در شهر مجبور به سکونتهای گذشته بیشتر از نوع کارگر بودهو مهاجران در طی سال

های بریسنگ درمجموعبومیان و مهاجران این منطقه در کنار کارگری  اند. الزم به ذکر استدر روستا شده

اقدام به کشاورزی و باغداری در این روستاها  منطقه آباد، به دلیل پتانسیل باالیشهرستان نجف های صنعتیشهرک

 2500آباد دارای ت. در بعد فرهنگی نیز شهرستان نجفاند که خود دلیلی بر افزایش درآمد برای ساکنان شده اسکرده

ساله شاهد برگزاری آباد همهروستاهای این منطقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و روستای حاجی باشد کهشهید می

نیز ساکنان بومی به خاطر شهید و شهدای خود حاضر به ترک روستا نیستند. در بعد اجتماعی  ؛ وباشدیادواره شهدا می

اند. در بعد زیرساختی نیز اند دوباره بعد از سن بازنشستگی به زادگاه خود برگشتهکسانی که قباًل در روستا ساکن بوده

پذیری های مواصالتی غرب و جنوب غرب استان همواره شاهد جمعیتبه دلیل قرار گرفتن روستاها در مسیر جاده

ی گذشته و در حال انجام نیز خود دلیلی بر ماندن ساکنان رساختیزهادی و های اند. الزم به ذکر است که انجام طرحبوده

ی مناسب و وجود باغات در این منطقه شاهد تمکین وهواآبمحیطی نیز به دلیل بعد زیست در روستاها شده است. در

یم. تراکم زیاد های خوزستان به روستاهای این منطقه هستآباد و استانساکنین و ورود مهاجران از شهرستان نجف

خود دلیلی بر تمایل ساکنین به ماندن در روستا بوده است. در مقایسه  (350000حدودآباد )نجفجمعیت در شهرستان 
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میانگین مربوط به شاخص اقتصادی در روستای  نیباالتروضعیت روستاها از عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس  

و نیز وجود شهرک  باشدیمی کشاورزی در این روستا هانیزمباغ و  وفروشدیخرحاجی باد  بود که این امر ناشی از 

بود  آبادهمتی در روستای طیمحستیزدر این روستا است.و کمترین میانگین مربوط به شاخص  لیتعطصنعتی نیمه 

را به چالش  ی این روستاطیمحستیزکه وضعیت  باشدیمی در این روستا دارگلهی هاآغلکه این امر ناشی از وجود 

ی در این روستاها ریپذتیجمعکشیده است. در ضمن گفتنی است یکی از عوامل بهبود وضعیت مهاجرت معکوس و 

ی از مشکالت این روستاها کینیااست. افزون بر  ICTهای هادی روستایی و افزایش کیفیت معابر  ایجاد دفتر انجام طرح

تقال دادن آن به خارج از روستا است که این امر البته هنوز صورت نگرفته و ان هایگاودارها و تفکیک نبودن  دامداری

وضعیت نابسامانی را برای مردم روستا ایجاد کرده است. و سخن آخر اینکه  آبادهمتی روستااست و این مورد در 

د مردم به ای برای دولت ندارد و با ورواست که هزینه خودکارمهاجرت معکوس به روستاها یک امر خودجوش و 

 شوند. کننده تبدیل میکننده به تولیدروستاها و باقی ماندن ساکنین در مناطق روستایی مردم جمعیت مصرف

( در خصوص عامل 1392روستا )های مختلف با نتایج تحقیقات مهاجرانی و در قسمت نتایج حاصل از این تحقیق

ربانی و  (،1395(، افراخته و همکاران )1393اران )همک(، قاسمی و 1397اقتصادی و درآمدی، یعقوبی و زبیدی، 

گسترش  منظوربه (، در خصوص بازگشت بازنشستگان، شرایط محیطی و اقلیمی، همسو هست. در پایان1390همکاران )

  شود:منطقه پیشنهادهایی ارائه می و تجمع پذیر شدن روستاها این ادامه مهاجرت معکوس به روستاهای این دهستان

ی پیرا شهری دهستان صادقیه ها در روستاهاهای این قیل مهاجرتبایست به تقویت علتدان و کارگزاران میمردولت -

 کنند؛

 ؛ویال سازی در منطقه رو به افزایش است و زنگ خطر را برای تغییر کاربردی اراضی به صدا درآورده است -

 ؛در کنار جاده یریگقراربرای ورود به روستاها با توجه به  سطحهمغیر  رگذریزاحداث  -

ی فرهنگی و کتابخانه )همه روستاهای هاکانوناحداث دبیرستان دخترانه و پسرانه و  ازجملههای آموزشی بهبود شاخص -

 د چنین امکاناتی هستند(؛ واین منطقه فاق

 .روستایی نمونه شاهد کشور عنوانبه آبادیحاجبرگزاری مراسم یادواره شهدای روستای  -

 

 منابع
، فصلنامه ساخت روستاهای شمال استان اردبیل ن جایگاه مهاجرت معکوس در بازیتبی.1395.ی، اسماعیل ابراهیم -

 . 173-192، صص 4های نو در جغرافیای انسانی، سال هشتم، شماره نگرش

جغرافیا )فصلنامه  .خزش شهری و پیامدهای آن در توسعه پایدار روستایی .1392.افراخته، حسن، حجی پور، محمد -

 . 160-185، صص39المللی انجمن جغرافی ایران، سال یازدهم، دوره جدید، شماره نبی

فصلنامه اقتصاد  . شهری جنوب تهران ای در روستاهای پیرااقتصاد زباله.1396.افراخته، حسن، حجی پور، محمد -

 . 48-72، صص 4فضا و توسعه روستایی، سال ششم، شماره 
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اثرات مکانی فضایی مهاجرت بازگشتی در شهرستان .1395 یی، محمد.افراخته، حسن، منافی آذر، رضا، واال -

 .83-98، 1، شماره 5ریزی روستای، سال مجله پژوهش و برنامه .میاندوآب

-ی و روند تحوالت اقتصادیریپذتیجمعتحلیل .1398.وبیابابایی، محبوب، بصیری، مرتضی، بدراق نژاد،  -

مجله توسعه فضاهای پیرا شهری؛ سال اول، شماره اول، .رومیهاجتماعی روستاهای پیرا شهری در شهرستان ا

 .139-150صص

تهران، انتشارات .ی شهر و پیرامونهاهینظر.1392 .نیحسپاپلی یزدی، محمدحسین و رجبی سنجری،  -

 .227سمت،صص

کتب سازمان مطالعه و تدوین .های توسعه روستایینظریه.1390.پاپلی یزدی، محمدحسین، ابراهیمی، محمد امیر -

 ها )سمت(، چاپ پنجم.  علوم انسانی دانشگاه

ی روستاهای حریم ریپذتیجمعتحلیل علل .1392.میمحمدرحشریفی، مریم؛ جوان، جعفر، شایان؛ حمید، رهنما،  -

، شماره 4ی روستایی، سال هاپژوهش.خیابان مشهد( قلعه مطالعه موردی:) یعاملاز تحلیل  با استفادهمادر شهرها 

 .15-28، صص1

فضایی  –تحلیل اثر جریانات فضایی در تحوالت کالبدی .1398.غالم پور، فرهاد، دولتی، الشی، مصطفی، عزیزط -

فصلنامه مسکن و محیط  .های روستایی پیرامون شهر کرج(روستاهای پیرا شهری )مطالعه موردی: سکونتگاه

 . 79-94،صص 166، شماره 38روستا، دوره 

برآن  مؤثرفرایند و الگوی مهاجرت معکوس روستایی و عوامل  .1395. حمودعلی بابایی، مجتبی، جمعه پور، م -

 .91-105، صص 4، سال پنجم، شماره  شهرستان کبودر آهنگ(-)مطالعه موردی: دهستان حاجیلو

ی مهاجرت معکوس در ایران، هاانیجری هاکنندهنییتععلل و .1395.قاسمی اردهایی، علی . نوبخت، رضا -

 .42-71، صص21، شماره11، دورهی ایرانشناستیجمعن فصلنامه نامه انجم

 نشانماهی هاشهرستانسنجش میزان گرایش روستاییان بخش مرکزی  .1391.قاسمی، عباس، مظفرالدین، شهبازی -

 . 127-109، صص 16، شماره5، پژوهش اجتماعی، دورهبر آن مؤثرو خرم دره به مهاجرت و عوامل 

گیری مهاجرت معکوس در نواحی تحلیلی بر علل شکل.1393.، زهرا قاسمی، مریم، جوان، جعفر، صابری -

 . 15-37، 16، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال چهارم، شماره روستایی شهرستان بینالود

، پذیری حوضه آبریز ارومیهفضاهای پیراشهری و جمعیت.1398.الدین، زنگانه، احمد، میرزاده، حجتکرمی،  تاج -

 .1-8ول، صص، سال اول، شماره،ا

اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس  .1398.ملکی، زهرا، موالیی هشجین، نصراهلل، قرشی مینا آباد ، محمد باسط -

در  های نو، فصلنامه نگرشاکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت -در تحوالت محیطی

 .636-656، صص1، شماره12جغرافیای انسانی، سال 

، بر مهاجرت روستاییان در شهرستان سردشت مؤثربررسی عوامل . 1397.امانیان، مسعودموحدی، رضا و س -

 .   177-163(، 1)13های انسانی، گاهریزی سکونتمطالعات برنامه

مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده   .1395.نصیری هند خاله ، اسماعیل، حسینی فر، سید محسن، احمدی، علی -

 . 55-66، صص 14، شماره7ی شهری، دورهشناسبومی هاپژوهش، شهر بابل :موردمطالعه SWOTاز مدل 
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ی مهاجرت معکوس و پیامدهای آن در روستاهای شهرستان ازهیانگبررسی .1397.یعقوبی،جعفر، زبیدی، طاهره -

  .195-209،صص 2، شماره 9های روستایی، دوره ، پژوهشایجرود زنجان
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