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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

  nbalanced rural-urban migration, on 

the one hand, negatively affects the 

demographic structure, gender structure, 

and human resource development; while 

on the other hand, it affects the process 

of human capital accumulation in 

emigrant and immigrant regions. The experience of 

developing countries has shown that the rapid growth 

of urban populations is far greater than that of rural 

areas, and the source of this rapid growth is largely due 

to the mal performance of macroeconomic budgetary 

policies and dysfunctional dilemmas with the 

agricultural and industrial sector activities; hence, in 

many rural areas of developing countries, rural-to-city 

migration has caused the rapid destruction of rural 

economies and the creation of chronic poverty and 

food insecurity. What is certain is that investing in the 

agricultural sector, in addition to generating 

production and employment in this sector, will 

contribute to the growth of production and 

employment in other sectors through the earlier and 

later communications of this sector with other sectors. 

Given the fact that most agricultural activities are 

carried out in rural areas, the expansion of investment 

in this sector creates more job opportunities in rural 

areas and prevents villagers from migrating to cities. 

Increasing investment in the agricultural sector, in 

addition to creating new jobs and reducing the 

unemployment rate in the country, also increases 

farmers' incomes, thereby reducing their migration to 

cities, and improving income distribution. The 

purpose of this study is to answer the fundamental 

question whether the adoption of financial policies 

including government payments and credit facilities in 

the agricultural sector in Iran during the years 1982-

2012 has had a significant effect on the process of 

rural-urban migration. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

 Tadaro (1970), like other thinkers of migrations, has 

been trying to explain the rural-urban migration. The 

main premise of Todaro model is that each potential 

immigrant decides to migrate based on the purpose of 

recording the expected earnings. In this decision, two 

fundamental economic factors are involved; the first is 

the actual difference between wages in the city and the 

villages due to different skills and training periods for 

workers. The second main element of the model and 

the most important part, which is not in the other 

migration patterns from village to city, is the 

probability of success of every immigrant in obtaining 

a job in the city. The key for understanding the 

apparently contradictory phenomenon of continuing 

immigration to centers, where unemployment is high, 

is to study the migration process with an expected or 

permanent income approach in which the expected 

income also relates to the payment of wages to the 

urban workers and to the extent it is possible that he 

can get a job. 

3. METHODOLOGY 

In this study, the annual data during the period 1982-

2012 and the ARDL self-explanatory method have 

been used to investigate the effect of income 

distribution and provision of agricultural sector credit 

facilities on rural-urban migration. For this purpose, an 

ideal estimation model is defined to investigate the 

short-term and long-run coefficients of independent 

variables’ effect on dependent variable. The variables 
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are rural-urban migration rate, agricultural sector 

credit facilities paid, rural-urban wage ratio, annual 

precipitation of the rain, and rural Gini coefficient. The 

source for collecting the data is the Central Bank, the 

statistical Center of Islamic Republic of Iran, and the 

annual statistical yearbooks of Management and 

Planning Organization. 

4. DISCUSSION 
The results of estimating the factors affecting the 

migration of villagers to cities indicate that in the short 

run, a significant share of the fluctuations of rural 

migration to cities is attributed to the explanatory 

variables such as the value added to the agricultural 

sector, the amount of facilities granted by the banking 

system to the agricultural sector, the rural-urban wage 

ratio, and the average rainfall, while the coefficient of 

determination in the short-run model is 92%. The 

results showed that the agricultural value added has a 

positive and significant effect on the migration of 

villagers to cities. The effect of this variable is greater 

than the amount of facilities granted to the agricultural 

sector. It was also found that the proportion of wages 

in the rural sector to the urban sector had the most 

important effect on the economic factors affecting the 

rural population's migration to the cities. The average 

rainfall in the country as one of the most important 

factors affecting the improvement and prosperity of 

agriculture in the short-term is significant with a lag. 

From the economic point of view, the result is correct 

because farmers, based on the amount of rainfall in a 

year, decide on the volume and type of cultivation for 

the next year, and in fact, the amount of agricultural 

production of this year is a function of rainfall in the 

previous year. Moreover, in the long run, the 

coefficient of the above-mentioned is -0.74. 
 

5. CONCLUSION 
Rural areas of the country have been kept in 

underdeveloped status for several reasons during the 

last decades, and problems like poverty, inequality 

between the city and the countryside, and countless 

welfare problems for the villagers have been made for 

villagers. Hence, rural people are ultimately in the 

process of promoting their livelihoods by going to the 

country's urban settlements. In Iran, along with the 

industrialization of cities, the recruitment of young 

people, in excess of agricultural labor from rural to 

city, began in favor of industrial and service activities. 

The amount of facilities granted by the banking system 

to the agricultural sector, and the number of rural 

migrants to cities during the period examined have a 

negative effect both on the short term and the long run, 

which means that in the short and long term, provision 

of banking facilities to the agricultural sector has 

improved the attractiveness of the village and reduced 

the migration of villagers to cities. The positive effect 

of the agricultural surplus on the amount of 

immigration suggests that the increase in value added 

has led to an increase in the income of the villagers and 

because of the lack of suitable social facilities in 

villages, this increase in income encourages villagers 

to migrate to the cities in order to benefit from facilities 

available in cities. Based on the findings estimated by 

the research model and the determination coefficient 

of 92%, it can be concluded that explanatory variables 

affecting rural-urban migration are significant in the 

short term such as value added by the agricultural 

sector, the banking facilities granted to the agricultural 

sector, the rural-urban wage ratio, and the average 

amount of rainfall. 
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 مقدمه. 1
مهاجرت، توجه به فعالیت غالب  ةبا پدید شددددنمواجهدر 

 یعنی فعالیت کشدداورزی امری ضددروری اسددت. ؛روسددتاییان

 تمامی پایداری و شدددکوفایی درگرو روسدددتا بقای و موجودیت

 اقتصاد ،میان این در. است آن ایتوسعه سازوکارهای و هامؤلفه

 روستا، موجودیت اساسی بسیار وجوه از یکی عنوان به روستایی

. اسددت بوده عجین زراعی هایفعالیت و کشدداورزی با دیرباز از

ستا تنیدگیدرهم و اتکا این صاد و رو ستایی اقت شاورزی با رو  ک

 جهان ایتوسدددعه هایپارادایم در تغییر با و اخیر هایدهه در

ساسی تحوالت خوشدست جهانی، هایجنگ از پس جدید  و ا

ست شده مهمی ستحکام و قوام بر چنانهم ؛ اماا  ویژهبه خود، ا

 و آبادیزمان نوریاسدت ) باقی توسدعه، حال در کشدورهای در

از  یبخش کشدددداورز (.266 ، ص.1386 ،فسدددخودیامینی

بوده و در کنار بخش صددنعت و  یاقتصدداد یهابخش نیترمهم

طهو محصدددوالت  غذایی مواد دیتول نظر خدمات از  ایواسددد

شد ورا در  ینقش مهم ی،صنعت سع جهت ر صاد ۀتو  فایا یاقت

توجهی از  با توجه به دربرگیری حجم قابل ،. همچنینکندمی

سان ۀیسرما ست بر روی میزان ان سته ا شاورزی توان ی، بخش ک

اقتصددادی در بسددیاری از کشددورهای  ةافزوداشددتغال و ارزش

به همین دلیل هرگونه تغییر و  اثرگذار باشدددد. توسدددعهدرحال

های جمله پرداخت تحول در این بخش فعالیتی از اقتصددداد، از

 یکمّ راتییتغ وجودآمدندولتی و تسددهیالت اعتباری، باعب به

سان یرویندر وضعیت  یفیو ک سان ۀیو سرما یان خصوص به یان

 یمحصددوالت کشدداورز دیتول ،در مناطق روسددتایی و همچنین

صادی طوری به ؛شودمی اجتماعی از طریق -که عوامل مؤثر اقت

 ی،کشددداورز بخش یوربهرههای روی شددداخص اثرگذاری بر

 یروینریزی ه و بدون برنامهرویبی هایمهاجرتموجبات بروز 

ی از مناطق روسددتایی به شددهری را فراهم آورده و آثار انسددان

سعه بارزیان شی از عدم تو ستایی برنا جا  یافتگی در مناطق رو

چه مسدددلم اسدددت، آن. (47 ، ص.1383احمدی، ) گذاردمی

که موجب رشد اینگذاری در بخش کشاورزی، عالوه بر سرمایه

د، از طریق ارتباطات شدددوتولید و اشدددتغال در این بخش می

ها، به رشددد تولید و پیشددین و پسددین این بخش با دیگر بخش

 کند. با توجه به اینهای دیگر نیز کمک میاشدددتغال در بخش

های کشدداورزی در مناطق روسددتایی انجام که بیشددتر فعالیت

ین بخش باعب ایجاد گذاری در اشددود، گسددترش سددرمایهمی

صت ستایی و جلوگیری در فر شتر در مناطق رو شغلی بی های 

جاللیان و یاوریان، د )شددومهاجرت روسددتاییان به شددهرها می

 (. 4 ، ص.1393

 ایجاد بر افزون کشدداورزی بخش در گذاریسددرمایهافزایش 

 کشاورزان درآمدکشور،  در بیکاری نرخ کاهش و جدید مشاغل

 شدددهرها به هاآن مهاجرت راه این از و دهدمی افزایش نیز را

 ،همچنین. بخشدمی بهبود نیز را توزیع درآمد و یابدمی کاهش

 سایر کشاورزی با بخش قوی بسیار پسین ارتباطات به توجه با

 این گذاریسدددرمایه در افزایش کشدددور، اقتصدددادی هایبخش

 ۀگون به و شدددده اقتصدددادیرشدددد  در تسدددریع باعب بخش،

ستقیم شد به غیرم سع و ر شور ۀتو شتغال افزایش و ک  کمک ا

با توجه به  ،بنابراین .(99 ، ص.1377 فلیحی، و امینی)کند می

هایی اسددت که آن را از که بخش کشدداورزی دارای ویژگی این

مالی این سدددایر بخش تأمین  به  جه  مایز و تو بخش را ها مت

های دولتی و تسددهیالت اهمیت پرداختسددازد، ضددروری می

در رشددد  آن تأثیرو اعتباری در تأمین مالی بخش کشدداورزی 

سع شور انکار ۀتو صادی ک شاورزی ست. در بخشناپذیر ااقت  ک

های کشددداورزان تأخیر وجود دریافت ها وغالباً میان پرداخت

یدات  دارد و یت تول ماه یل  به دل تأخیر  کشدددداورزی و این 

یددک خم موقتی بین  و همواره بوده بودن تولیددداتفصدددلی

 ،بنابراین .کندکشددداورزان ایجاد می هایدریافت وها پرداخت

ندگان  یدکن به تول بارات  کشددداورزی این در بخش اعطای اعت

کان را فراهم می قدینگام که ن ند  یازشدددان موردی ک را برای  ن

رسدددد دسدددترسدددی به تولید تأمین کنند. به نظر می هایدوره

گذاری ها، امکان سددرمایهامکان مصددرف بیشددتر نهاده اعتبارات

تر را فراهم آورد و از این طریق تولید افزون ،نهایت دربیشددتر و 

 (.3 ، ص.1379 صدر،) یابدرفاه کشاورزان افزایش 

ضر ۀهدف از مطالع سخ ،حا سی  سؤالگویی به این پا سا ا

های پرداخت ازجملههای مالی آیا اتخاذ سدددیاسدددت اسدددت که

طی در ایران  بخش کشددداورزیدولتی و تسدددهیالت اعتباری 

های روند مهاجرتاست بر  توانسته 1391الی  1358های سال

ستا ساختار  ؟جای گذارد داری براثر معنیشهری -رو در ادامه، 

اسددت که شددامل مبانی نظری،  شددده طراحی ایگونه بهمقاله 

مطالعاتی، روش تحقیق، تخمین الگو، تفسددیر نتایج و  ۀپیشددین

 .استپیشنهادات  ۀارائ
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 تحقیق نظری . ادبیات2
های انسددانی، واقعیتی مهاجرت همانند سددایر پدیده ةپدید

تفکیک از زندگی بشدددر، تحر  و اسدددت انکارناپذیر و غیرقابل

عمر بشدددر دارد و تا پایان  جایی جمعیت قدمتی به درازیهجاب

کالسدددیک،  ۀدر اندیشددد زندگی نیز با وی عجین خواهد بود.

هاجرت جسدددت یافتن  منظور به دارهدفجویی عقالیی و وم

سبمکانی  صور می و زندگیبرای کار  منا شتاینشود. ت  1روزن

ئ اولین کسدددی بود که سدددعی کرد جذب و دفع  ۀنظری ۀبا ارا

سی  راهبرد، 2 هاتفاوت سا شش فرض ا عنوان  بامهاجرت را در 

جریان ضدددد جریان ، ایمهاجرت مرحله، مهاجرت و فاصدددله

تکنولوژی ، تفاوت شدهر و روسدتا در میل به مهاجرت، مهاجرت

در د. کنخالصدده  اقتصددادی ةتسددلط انگیزو  ارتباط و مهاجرت

 که معتقدند تضددداد قرار دارند ۀنظران نظریصددداحبمقابل، 

گیرد، گاهی دقیق صورت می ۀهاجرت با برنامکه م این رغمعلی

ممکن اسددت که مهاجرت یک پاسددخ بدون برنامه و ناگهانی به 

ای از شرایط باشد. این رهیافت نسبت به مهاجرت زمینه برخی

یل به تصدددمیم جای بهگران بوده و تحل جه  گیری فردی و تو

ماعانگیزه طات اجت با خانواده، گروه و ارت با  هاجرت را   یها، م

در مکتب  .(43 ، ص.1368زاده، لهسدددائی) سدددازندمرتبط می

و  4، واردل3موبوگنج نظیرپردازانی و نظریه فکری سدددیسدددتمی

ی به دگرگونی جامعه و ورود از نظام کشددداورزی سدددنت، 5رولند

عددی -صدددنعتی مل مت تأثر از عوا اسدددت و خود  شدددهری م

ماعی،  گانگی اجت تاً دو مد که ع بال دارد  به دن هایی را  مد یا پ

به  توسددعهدرحالفرهنگی، سددیاسددی و اقتصددادی را در جوامع 

 توجهی قابل تأثیرآورده و از این طریق بر میزان مهاجرت وجود 

ستگیدر  ،همچنین .گذاردمی عنوان  بهمهاجرت ، از دیدگاه واب

به نظام  داریزمین -روسددتاها از نظام سددنتی ارانتقال سدداخت

 .شودیاد میداری وابسته ها در نظام سرمایهصنعتی و ادغام آن

شویم اگر با دیدی تاریخی به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می

صورت گرفتههایی که در محیطبا انجام فعالیت ستایی   ،های رو

ست شده جادیا هاطیمحتغییراتی نیز در این   به عنوان مثال، ؛ا

های اصالحات ارضی تغییرات متفاوتی در محیط ۀبا انجام برنام

شاهده می ستایی م ضی  ۀشود. تجربرو صالحات ار در بخش ا

 هند نشددان داد که فرد روسددتایی از این اصددالحاتکشدداورزی 

ضوع دیگری را  ۀولی تجرب ؛سودی نبرده شور کره جنوبی مو ک

رات از کشوری به کشور دیگر این تغیی از این رو،دهد. نشان می

ها و بهبود در کشددوری ممکن اسددت احداه راه ؛متفاوت اسددت

سری باعب  سرا ستاییان شوشبکه  ی به محل کار راحتبهد رو

سکونت وآمدرفتخود  ولی در  ؛گاه خود را تغییر ندهندکنند و 

د و شددومهاجرت  ۀکشددور دیگر ممکن اسددت باعب کاهش هزین

  (.39 ، ص.1378کالته، ) رت شوندروستاییان تشویق به مهاج

 درصددددنظران مهاجرت، نیز همانند سددایر صدداحب 6تودارو

شدهری اسدت. فرض اصدلی الگوی -های روسدتاتبیین مهاجرت

هدف  نای  بالقوه، بر مب هاجر  که هر م تودارو این اسددددت 

شینهب صمیم « درآمد انتظاری»سازی ی گیرد. میبه مهاجرت ت

نقش دارند:  ،گیری دو عامل اقتصددادی اصددولیدر این تصددمیم

اولی به تفاوت واقعی موجود بین دسددتمزد در شددهر و روسددتا 

های آموزش های متفاوت و دورهمربوط است که به دلیل مهارت

ست شی، محمدزاده و  شکری،) کارگران به وجود آمده ا شهنو

ین قع در (.108 ، ص.1388 فرآذر ین وا ب یض  ع ب ت جود  ، و

به کارگران شددهری، در مقایسدده با  شدددهپرداختدسددتمزدهای 

دسددتمزدهای کارگران ماهر روسددتایی، اصددلی همیشددگی در 

صر  ست. دومین عن شده ا شخیص داده  صمیم به مهاجرت ت ت

صلی الگوی مزبور سایر الگوهای  که آنترین قسمت و مهم ا در 

به شددهر نیسددت، میزان احتمال موفقیت هر  مهاجرت از روسددتا

ستمهاجر در به ست. کلید فهم د شهر ا شغل در   ةپدیدآوردن 

 هاآنظاهراً متناقض مهاجرت مداوم به مراکزی که بیکاری در 

فت  یا با ره هاجرت  مد »فراوان اسدددت، بررسدددی فراگرد م درآ

ظاری مدکه در آن  یا دائمی اسدددت« انت به  درآ ظاری هم  انت

شددود و هم به مزد به کارگر شددهری مربوط میپرداخت دسددت

 میزان احتمالی بستگی دارد که وی بتواند شغلی به دست آورد

برای  7شداسدتاد ،همچنین (.58 ، ص.1385ی، ئاردهاقاسدمی )

و گذاری بررسددی نخسددتین بار مهاجرت را از دیدگاه سددرمایه

یند آفرفعالیتی قابل توصدددی  و مرتبط با  عنوان بهمهاجرت را 

که مهاجرت را  این جای به بنابراین، نگریسددت.گذاری مایهرسدد

آن را در  ،قرار دهد توجه مورداز دیدگاه تفاوت درآمدی  صددرفاً

از  ،ین ترتیبه ا. بکردگذاری بررسی چهارچوب بازدهی سرمایه

ستاد زمانی که درآمد  شا از مهاجرت، کمتر  انتظار قابلدیدگاه 

پذیرد، از هزینه واقعی مهاجرت باشدددد، مهاجرت صدددورت نمی

یان  مد م فاوت درآ ط دوحتی اگر ت بدأ ۀنق و مقصدددد وجود  م

در بین مطالعات  (.42 ، ص.1381طاهرخانی، داشددته باشددد )

سی خود به  در پژوهش، (1393) جاللیان و یاوریانداخلی،  برر
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با  معکوس اثرات اعطای اعتبارات روسدددتایی بر روند مهاجرت

ستفاده از روش تحلیلی سشا صیفی و ابزار پر سی نامه تو به برر

تایی بر روند مهاجرت  بارات مسدددکن روسددد اثرات اعطای اعت

براساس . پرداختنداستان همدان  آبادصالحمعکوس در دهستان 

از این پژوهش، این اعتبارات و تسددهیالت،  آمدهدسددتبهنتایج 

هاجرت معکوس و  ةانگیز ناسدددبی برای م کافی و مشدددون م

 .بازگشددت مهاجران روسددتایی، از شددهر به روسددتا نبوده اسددت

یدی حد یان و  عه (1392) احمد طال سدددهم عنوان  باای در م

شددهر یش جمعیت کالنشددهری در افزا-های روسددتامهاجرت

فاده از  تهران و ابزار  تحلیلی-روش تحقیق توصدددیفیبا اسدددت

شددهری در -های روسددتابه بررسددی نقش مهاجرتنامه، پرسددش

مل  یت شدددهر تهران و عوا ند.  بر مؤثرافزایش جمع آن پرداخت

ترین متغیر که عوامل اقتصدددادی مهم نشدددان دادنتایج تحقیق 

بوده و شدددهر تهران  بر میزان تمایل به مهاجرت به تأثیرگذار

-های روسدددتاثیرگذار بر مهاجرتأترین عامل اقتصدددادی تمهم

 بوده است.شهری نابرابری امکانات شهر و روستا 

های کشاورزی ، نقش فعالیت(1389) شایان و بوذرجمهری

سیستان را با استفاده کنگی میان ۀروستایی در منطق ۀدر توسع

بسدددتگی و تحلیل های همآزمون نامه و روشاز ابزار پرسدددش

ندمتغیره،  تایج پژوهش موردچ ند. ن که  قرار داد نشدددان داد 

روستایی تقویت توان کشاورزی از طریق  ۀترین عامل توسعمهم

به  (1389)الدینی و گرجیان شدمس های دولتی اسدت.حمایت

سی  ستابرر شهرها، با تأکید یعوامل مؤثر در مهاجرت رو یان به 

شبک شان داد که هاآن ۀپرداختند و نتایج مطالع مهاجرت ۀبر   ن

هاجرت  ماعی و طبیعی در م عدد اقتصددددادی، اجت مل مت عوا

درصدددد از  80. در این میان، حدود هسدددتندروسدددتائیان مؤثر 

جوی وجسددت جمله ازعوامل اقتصددادی  ،مطالعه موردن امهاجر

شتر را مهمشغل و دست ترین دلیل کوچ خود یابی به درآمد بی

 مؤثربه بررسی عوامل  (1388شکری و همکاران ) .اندذکر کرده

گذاری در بخش کشدداورزی ایران پرداختند و نتایج بر سددرمایه

 مدتکوتاه و مدتبلند در که اسددت آن گربیان این پژوهش

 اعطایی تسددهیالت کشدداورزی و بخش در سددرمایه موجودی

 بر دارمعنی و مثبت تأثیری کشددداورزی بخش به هابانک

یه ما ند کشددداورزی در بخش گذاریسدددر حالی ،دار  که در 

بر  واقعی ةبهر نرخ و کشدداورزی بخش ةافزودارزش متغیرهای

 و نداشدته دارمعنی اثری کشداورزی بخش در گذاریسدرمایه

 هایسدددیاسدددت تأثیر که داد نشدددان بررسدددی هاییافته

 و سال یک گذشت از پس کشاورزی بخش در گذاریسرمایه

شاهدهقابل ماه چهار ست. م ستبه نتایج ،همچنین ا  از آمدهد

که  داد نشدددان مدتکوتاه و بلندمدت در هاکشدددش برآورد

 را حسدداسددیت بیشددترین بخش کشدداورزی در گذاریسددرمایه

بت بارات به نسددد تهتخصدددیص اعت  .دارد این بخش به یاف

 به خود ۀدر مطالع (1386) فسددخودیامینی و آبادیزماننوری

سی سع سهم برر شاورزی ۀتو سع در ک ستاییۀ تو ستان رو  ا

 ۀتوسع بین بنیادی بستگیهم که داد نشان و پرداخت اصفهان

ستایی سع و رو شاورزی ۀتو صد(، 88.6 میزان )به ک  عمدتاً  در

 و افزودهارزش اشدددتغال، درآمد، نظیر عواملی ارتباط از ناشدددی

 مشاغل، تنوع اشتغال، و کشاورزی ۀتوسع در شدنعلمی سطح

 روستایی ۀتوسع در امکانات و تسهیالت و جمعیتی هایویژگی

ست سع سهم هاآن نظر از. ا شاورزیۀ تو سع در ک ستایی ۀتو  رو

ستان حدود صد 40 ا سع سهم و در ستایی ۀتو سع در رو  ۀتو

 .باشدمی درصد 29 حدود در کشاورزی

هائی ) به (1385قاسدددمی ارد هاجرت ،  لل م بررسدددی ع

الی  1359زمانی  ةبرای دور روسدددتاییان به شدددهرها در ایران

علل وی حاکی از آن اسدددت که  ۀپرداخت. نتایج مطالع 1383

 بعد ت روستاییان به شهرها در ایران از چهارتأثیرگذار بر مهاجر

-شدددناختی و طبیعیفرهنگی، جمعیت-یاقتصدددادی، اجتماع

اقتصددادی  بعد ،اسددت که از این میان بررسددی قابلکشدداورزی 

فرهنگی، -ابعاد اجتماعی آن از پسکند و ای ایفا مینقش عمده

شدددناختی قرار دارند. ابعاد فون کشددداورزی و جمعیت-طبیعی

بندی عوامل جاذبه، دافعه، تبعی و شخصی قابل تقسیمبرحسب 

است که عامل دافعۀ روستایی بیش از سایر عوامل در مهاجرت 

شهری، شخصی و  ۀجاذبشهر مؤثر بوده و سپس عوامل -روستا

صادی،  هایدافعهتبعی قرار دارند.  شتر ابعاد اقت ستایی نیز بی رو

 ،نهمچنی .فرهنگی دارنددد-کشدددداورزی و اجتمدداعی-طبیعی

سی عوامل مؤثر در در مطالعه (1381طاهرخانی ) شنا ای به باز

ستامهاجرت سید -های رو که شهری پرداخت و به این نتیجه ر

صادی انگیزه صادیهای اقت در مهاجرت جوانان هر دو  و غیراقت

تسهیالت محلی، رضایت  او، نظر از .روستایی نقش مهمی دارند

حل سکونت، رفاه اجتمددداعی، استانداردهای زندگی، نیاز به از م

 طور بهزشدددی آموهای پیدددشرفت، زنددددگی بهتدددر و هددددف

 .اندمهاجرت جوانان روستایی را افزایش داده ةمعنداداری انگیدز
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 ،(2015) 8نگویان، راب و گروت، مطالعات خارجیدر بین 

س به س مهاجرت، متقابل اثرات یبرر شی از یریپذبیآ  و فقر نا

ستا یخانوارها رفاه ستفاده با ،ییرو  2200 از پانل هایداده از ا

 2012تا  2007 ةدور طی تنامیو ییروسدددتا مناطق از خانوار

سنجی مدل از یتجرب شواهد. پرداختند صاد شان پروبیت اقت  ن

شتغال، یبرا مهاجرت ویژهبه مهاجرت، که داد ستراتژ کی ا  یا

 هایشو  مقابله با منظور به خانواده یبرا معاش امرار یتیحما

شاورز صاد و یک ست یاقت شان می ،همچنین .ا  کهدهد نتایج ن

 در اثرات نیا و داشددتهی مثبتارتباط  ،درآمد رشددد با مهاجرت

 .است تربرجسته ی دارد،کمتر یشغل یهافرصتهایی که مکان

 اثرگذاری ةخود به بررسدددی نحو ۀمطالع در (2013) 9 پاچکو

صادی عوامل  و جغرافیایی متغیر گروه دو ،عبارتی به و غیراقت

 سازمان عضو کشور 16 در مهاجرت الگوی شناسی برجمعیت

کاری  2006 تا 1991های بین سدددال های اقتصدددادیهم

تایج ند. ن ندنشدددان هاآن الگوی پرداخت معنی بی تأثیر ةده

یت هایشددداخص تأثیر کیف ندگی و  هایی دارمعنی ز  متغیر

 بوده مهاجرت بر جغرافیایی عوامل و جمعیت درآمد، ازجمله

ست سمیت.ا ستا به  (2004)10گلد ا سی مهاجرت از رو در برر

وری بخش کشاورزی، دریافت که مهاجرت از روستا شهر و بهره

مد آشدهری به در ۀدرآمد سدراننسدبت به شدهر تابعی مثبت از 

گذاری در بخش کشاورزی باعب سرمایه و بودهروستایی  ۀسران

ای در مطالعه (2003) 11استفانسون .شده استکاهش مهاجرت 

 که داد ومیر نشانشهری بر مرگ-روستاپیرامون اثر مهاجرت 

 و بهداشددت از ایبهره اغلب شددهر-مهاجران روسددتا مسددکن

 برای چنین مساکنی شرایط ندارد. رسمی بهداشتی تسهیالت

ضع  آورزیان کودکان زندگی به امید ست.  صادی توان ا  اقت

 ساکن سنگین صنایع مجاورت در که شودمی مهاجران باعب

 و عفونی هایمعرض بیماری در را هاآن امر این که شدددوند

 مهاجرت ، علت12گریفین کیت ،همچنین دهد.می قرار تنفسی

آزاد  مشدداغل ناامنی و دسددتمزد ینیپا سددطح را کار نیروی

 مناطق در کار ۀعرضددد مهاجرت، با داد نشدددان و دانسدددت

یافته  افزایش مناطق مهاجرپذیر در و کاهش مهاجرفرسدددت

 در واقعی دسددتمزد سددطح افزایش باعب یندآفر این اسددت.

شدن باعب ،نتیجه در و شده مناطق مهاجرفرست  توزیع بهتر

ست. همچنین هاآن در درآمد  مهاجرت وی، ةبه عقید ،شده ا

زندگی  واقعی استانداردهای در موجود هایتفاوت کاهش باعب

مطالعات تجربی  ،با توجه به مبانی نظری و همچنین شدددود.می

این مطالعه بر مبنای برای انتخابی مدل ارچوب هشددده، چانجام

 ۀارائ صدددورت بهمالی  ۀتوسدددعدار انتظاری مثبت و معنی تأثیر

توزیع درآمد  ،و همچنینتسددهیالت اعتباری بخش کشدداورزی 

-بار روسدددتارویه و زیانهای بیروند مهاجرتکاهش بر برابرتر 

سب شهری از طریق  شتر ةافزودارزشک شاورزی و ارتقا بی  یک

 .استهای تولیدی در بخش مزبور انگیزه

 تحقیقشناسی روش. 3

عه این در طال مد توزیعاثر  بررسدددی جهت ،م ئو  درآ  ۀارا

-های روستامهاجرت بخش کشاورزی بر روند اعطایی تسهیالت

و روش  1391الی  1358 ةدور طی ساالنه هایاز داده ،شهری

ضیح با وقفه خودتحلیلی  سترده تو ستفاده ( ARDL)های گ ا

 (1) ۀرابط صددورت بهمدل کاربردی این پژوهش شددده اسددت. 

ست شده  تعری  صریح که پس از انجام آزمونا های مرتبط با ت

مدل تخمین زده  بلندمدتو  مدتکوتاهمدل، ابتدا ضدددرایب 

تحریک، اثر  العملعکسبا اسددتفاده از توابع سددپس و شددود می

زای سیستم تحلیل خواهند به متغیرهای درون های واردهشو 

مدل تخمین این مطالعه شددامل آن سددری از متغیرهایی  شددد.

ست که مبنای انتخاب آن ارچوب نظری تحقیق بیان هها در چا

شدددده و مطالعات تجربی بسدددیاری در حمایت از آن صدددورت 

 پذیرفته است.
 

 (1) ۀرابط

0 2 3 4 5  1 t tt tLVAD LLOAN LWRU LRAL IN LGIMIG NI           
 

مهدداجرت میزان لگدداریتم : LMIG متغیررابطدده،  نایدر 

ستا  سته و متغیرهای به یشهر –رو : LVAD عنوان متغیر واب

گاریتم  :LLOAN ،بخش کشدددداورزی ةافزودارزشگاریتم ل ل

لگاریتم نسبت : LWRU، کشاورزیتسهیالت اعطایی به بخش 

لگاریتم متوسددط بارش  :LRAIN ،دسددتمزد روسددتا به شددهر

 به روسددتاییلگاریتم ضددریب جینی : LGINI و کشددور ۀسدداالن

آوری منبع جمع .در نظر گرفته شدندمستقل  متغیرهای عنوان

ا.،  ا. شدددامل بانک مرکزی  . این پژوهشهای اطالعاتی داده

سدددازمان مدیریت و آماری های نامه، سدددالا. ا.  .مرکز آمار 

وزارت جهاد تشره توسط ای منآمار پایه ،همچنینو  ریزیبرنامه

 .استهای مورد بررسی طی سالکشاورزی 

 هاو یافتهنتایج . 4
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تدا مدل، متغیرهایآزمون پایایی  در این مطالعه جهت  اب

 ADF 13 یافتهتعمیمفولر  -ریشددده واحد دیکی هایآزمون از

شد ستفاده  سپس ا سه  14کینون با مقادیر بحرانی مک و  مقای

 اگر مقدار قدرکه  طوری به ؛(1998 ،14شددین و پسددران) دشدد

ستبهمطلق  شتر  آزمون از مقادیر بحرانی مک ةآمدد کینون بی

نتایج . استپایا  نظر موردمتغیر  که شودمیباشد، نتیجه گرفته 

شان می (1)جدول در  شدهدر  لگاریتم ضریب  جزبهدهد که ن

ناپایا  )0I( متغیرها در سدددطح ۀجینی، شدددکل لگاریتمی هم

 ۀپایاکردن متغیرها از تفاضددل مرتب منظور به ،بنابراین .هسددتند

نتایج حاصدددل از آزمون پایایی و اول متغیرها اسدددتفاده شدددده 

شده است.  خالصه (2)جدول اول در  ۀمتغیرها در تفاضل مرتب

شان می ضل  ۀدهد که کلینتایج آزمون پایایی ن متغیرها در تفا

متغیرها از نوع  ۀکلی ،دیگر عبارت بهو  اندشددددهاول پایا  ۀمرتب

)1I( تاه ند.هسدددت تأثیر کو مه، پس از برآورد  مدت و در ادا

آمده دسددتبلندمدت عوامل مؤثر بر میزان مهاجرت، ضددرایب به

شدند. نتایج  (3) جدولدر  صه  ساس برآورد  (3) جدولخال برا

ها صحت الگو را مدت ارائه شده و تمامی آمارهمدل پویای کوتاه

دسددت  به %92مدل برابر با  R2د. ضددریب تعیین کنتأیید می

ها همگی دوربین واتسدددن و دیگر آماره ةآمار ،آمد و همچنین

بسدددتگی میان نشدددان از اعتبار مدل برازش شدددده و عدم هم

صل از تخمین مدل تحقیق،  ستند. طبق نتایج حا متغیرهای ه

درصد از تغییرات  92نشان داد که نوسانات متغیرهای مستقل، 

دوربین  ةآمار ،دهند. همچنینمتغیر مسدددتقل را توضدددیح می

بسددتگی در گر این مطلب اسددت که خودهم( بیان4/2واتسددن )

 مدل وجود ندارد.
 

 (0I) سطح در مدل متغیرهایواحد  ةآزمون ریش -1جدول
افزار توسط نرم ADFتحقیق بر اساس آزمون  محاسبات: مأخذ

EVIEWS 
 مقدار بحرانی مک کینون شرح

 ADF 1% 5% 10%آماره  متغیر

LMIG 55/1- 64/2- 95/1- 61/1- 

LVAD 78/2 63/2- 95/1- 61/1- 

LLOAN 28/1 63/2- 95/1- 61/1- 

LWRU 89/0 63/2- 95/1- 61/1- 

LRAIN 9/0- 66/2- 95/1- 61/1- 

LGINI 51/3- 66/2- 95/1- 61/1- 
 

 اول ةآزمون ریشه واحد متغیرها در تفاضل مرتب -2 جدول

افزار توسط نرم ADFتحقیق بر اساس آزمون  محاسبات: مأخذ

EVIEWS. 

 مقدار بحرانی مک کینون شرح

 ADF 1% 5% 10%آماره  متغیر

LMIG 62/5- 64/2- 95/1- 61/1- 

LVAD 24/5- 63/2- 95/1- 61/1- 

LLOAN 86/3- 63/2- 95/1- 61/1- 

LWRU 39/4- 63/2- 95/1- 61/1- 

LRAIN 36/7- 65/2- 95/1- 61/1- 
 

 مهاجرت مدتکوتاهبرآورد الگوی  -3 جدول

 MICRIFITافزار تحقیق و خروجی نرم محاسبات: مأخذ

 معناداری احتمال tآماره  ضریب متغیر

LMIG(-1) 24/0 68/2 016/0 معنادار 

LLOAN 53/0- 45/3- 00/0 معنادار 

LLOAN(-1) 45/0- 16/2- 042/0 معنادار 

LLOAN(-2) 48/0- 62/1- 12/0 معنابی 

LWRU 79/0- 41/3- 004/0 معنادار 

LRAIN 09/0- 69/0- 49/0 معنابی 

LRAIN(-1) 28/0- 66/2- 017/0 معنادار 

LVAD 71/0 99/3 00/0 معنادار 

LGINI 22/0 01/1 22/0 انمعبی 

C 18/6 95/3 046/0 معنادار 
 

از شدددکل لگاریتمی متغیرها  در تخمین مدل کهجاییآن از

شان ضریب هر متغیر ن شد،  ستفاده  شش آن متغیر ا نیز گر ک

با  دهد کهاول نشدددان مینتایج در مدل که  طوری به ؛هسدددت

 ،سددال جاری مهاجرت از روسددتا به شددهر درصدددییکافزایش 

یابد که این درصددد افزایش می 24/0 در سددال آینده مهاجرت

 باشد.افزایش از منظر آماری نیز معنادار می

در میزان تسدددهیالت  درصددددییکبا افزایش  ،همچنین

از مهاجرت  نرخ جاری، اعطایی به بخش کشددداورزی در سدددال

در  درصدددییکافزایش  .یابدکاهش می 53/0روسددتا به شددهر 

 45/0کاهش نیز میزان تسددهیالت اعطایی به بخش کشدداورزی 

تی را در پی آدرصدی میزان مهاجرت از روستا به شهر در سال 

صل ضرایب حا سهیالت بیشتر  ۀگر اهمیت ارائبیان شدهدارد.  ت

از روستا به  جلوگیری از مهاجرت منظور بهبه بخش کشاورزی 

تسدددهیالت اعطایی به  ،دیگر بیان به ؛کنندشدددهر را بازگو می

شاورزی موجب بهبود  سببخش ک شاورزی در  وکارک و رونق ک
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عامل جذب روستاییان، مانع از مهاجرت  عنوان بهروستا شده و 

 شود.می ها به شهرآن

حاصددل شددده  71/0بخش کشدداورزی  ةافزودارزشضددریب 

با افزایش ه اب ؛اسدددت که  نا  در میزان  درصددددییکین مع

شهر  ةافزودارزش ستا به  شاورزی میزان مهاجرت از رو بخش ک

گونه بیان یابد. شاید بتوان ایندرصد افزایش می 71/0به میزان 

موجب افزایش بخش کشاورزی  ةافزودارزشد که افزایش در کر

شتر شتر موجبات رفاه بی شده و درآمد بی ستاییان  و  درآمد رو

هاجرت  ةانگیز عدم م ندگاری و  بدیهی را فراهم آورد هاآنما  .

تا و عدم وجود  اسدددت نات رفاهی در روسددد بدون وجود امکا

بهبود زندگی روسددتاییان،  منظور بههای مناسددب زیرسدداخت

افزایش درآمد روستاییان را به مهاجرت به شهرها برای استفاده 

 د.کناز امکانات رفاهی و اجتماعی شهری ترغیب می

در مورد متغیر ضریب نسبت دستمزد در روستا به شهر که 

ضریب  شترین  ست آمده ) به تأثیرگذاریدارای بی ( در -79/0د

با می یگفت دسددتمزد ارتباط مسددتق باید ،اسددتتخمین مدل 

طور که در فصول قبل نشان داده نیروی کار دارد و همان ارزش

شهر طی د سبت به  ستا ن ستمزد در رو مورد  ةورشد متوسط د

توان انتظار داشددت که اسددت. به همین دلیل می 18/0بررسددی 

در نسددبت به سددایر متغیرها ضددریب  تأثیرگذارترینمتغیر فون 

شد مدل ستند که  ةکنندمطالعات تجربی بیان. با این واقعیت ه

نیروی کار روستایی در حالی به کار و فعالیت در روستا اشتغال 

چندین برابری دوستان و اقوام های دستمزدهای دارد که زمزمه

های صنعتی و خدماتی شهری مشغول به خود را که در فعالیت

سبت به می ،فعالیت هستند ستا ن ستمزد پایین رو شنود. این د

ع عنوان بهشدددهر  مل داف مل  ۀعا کار کرقوی ع ده و نیروی 

شود. پس در مورد روستایی به امید درآمد بیشتر عازم شهر می

ستم سبت د شهر، اثر منفی و معناداری متغیر ن ستا به  زد در رو

بر مهاجرت روسددتاییان به شددهر حاصددل شددد و با افزایش این 

 نسبت مهاجرت نیز افزایش خواهد یافت.

که می ندگی  بار فت مهمدر مورد متغیر  ترین رکن توان گ

ضددریب معنادارنبودن  .روسددتا اسددت ۀبرای کشدداورزی و توسددع

این متغیر در  تأثیراز عدم نشددان  آمده از تخمین مدلدسددتبه

سال آتی بودن ضریب برای معنادارکه  درحالی ،همان سال دارد

شان از  سال بعد بر نرخ  تأثیرگذارین این متغیر با یک وقفه در 

یعنی کاهش بارندگی در همان سددال تأثیری بر  ؛مهاجرت دارد

شهر  ستاییان بر  شتهمهاجرت رو سال آینده موجب  ؛ندا اما در 

افزایش مهاجرت روسدددتاییان به دلیل رکود بخش کشددداورزی 

شاورز با توجه به میزان آب  شت. ک ها ، چاههارودخانهخواهد دا

سال خوبی برای کشت پیش رو کنمی بینیپیشو قنوات  د که 

شد که برای  شت یا خیر و اگر میزان آب به حدی نبا خواهد دا

تاییان مهاجرت را به فعالیت ، روسددداسدددتگو کشدددت پاسدددخ

کشدداورزی با آب ناکافی ترجیح خواهند داد. ضددریب این متغیر 

یعنی با کاهش میزان بارندگی به  ؛اسددت شدددهحاصددل -28/0

درصد  28/0میزان یک درصد، مهاجرت در سال آتی به میزان 

 افزایش خواهد یافت.

متغیر تخمین مدل نشدددان داد که مدت در کوتاه ،همچنین

ستایی جینیضریب  اثر معناداری بر روی میزان مهاجرت از  رو

مال   کهشددایان ذکر اسددت روسددتا به شددهر نداشددته اسددت. 

صل معناییبیمعناداری و یا  ست t ة، آمارشدهضرایب حا  به. ا

که در  دشددمشدداهده  آمدهدسددتبهبراسدداس نتایج  ،کلی طور

متغیرهای نسددبت دسددتمزد در روسددتا به شددهر و مدت، کوتاه

بخش کشدداورزی بیشددترین اثر را بر روی مهاجرت  ةافزودارزش

 روستاییان به شهرها دارند.

ط مه، وجود راب مل  ۀدر ادا مدت بین عوا ند و نرخ  مؤثربل

مهاجرت، براسدداس آزمون منتسددب به بنرجی، دوالدو و مسددتر 

طبق  کهجاییازآنانجام شد.  tآزمون  ةآمار ۀ( و محاسب1992)

دست به t ةآمارمطلق  ، قدر%99اطمینان و در سطح ( 3) ۀرابط

سترآمده  شتر ( -59/4) از مقادیر بحرانی بنرجی، دوالدو و م بی

 شود.می تأیید بلندمدت ۀوجود رابط ،بنابراین .است
 

 ( 3) ۀرابط
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به تایج  مدههمچنین طبق ن قدر جاییازآن ،دسدددت آ  که 

مطلق ضددرایب برآورد شددده مدل از مقدار فون بیشددتر اسددت، 

نتایج . دشومدل تأیید میبین متغیرهای همگرایی  ۀرابطوجود 

نشان  (4)جدول در بلندمدت  طۀرابمدل جهت بررسی  تخمین

 دهد که عالمت ضرایب تمامی متغیرها مطابق انتظار است.می
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 بلندمدت مدل مهاجرت روستاییان به شهرهاة برآورد رابط -4جدول
 MICRIFITافزار تحقیق بر اساس خروجی نرم محاسبات: مأخذ

 معناداری احتمال tآماره  ضریب متغیر
LLOAN 7/0- 47/3- 00/0 معنادار 
LWRU 05/1- 41/3- 00/0 معنادار 
LRAIN 74/0- 38/3- 00/0 معنادار 
LVAD 93/0 88/2 01/0 معنادار 
LGINI 445/0 26/2 03/0 معنادار 

C 18/8 15/2 04/0 معنادار 
 

بلندمدت مهاجرت روسددتاییان، در سددطح  ۀبراسدداس معادل

و متغیرها  دار بودهیآماری معن ۀجنبدرصدددد از  95اطمینان 

برای تعیین  کنندگیمناسددب تبیینتوضددیحی معادله، از توان 

شهر در بلندمدت برخوردارند. در  ستاییان به  رفتار مهاجرت رو

شترین اثر را بر  شهر بی ستا به  ستمزد در رو سبت د بلندمدت ن

شهرها در این مدل دارد و میزان  ستاییان به  میزان مهاجرت رو

شاورزی نیز دارای کمترین اثر در  سهیالت اعطایی به بخش ک ت

گوی تصدددحیح خطا برای مدل ال بین متغیرهای فون اسدددت.

با اسددت.  (5)جداول  مهاجرت روسددتاییان به شددهرها به شددرح

به خروجی  جه  ل افزارنرمتو یب جم یت ضدددر طا  ۀمایکروف خ

(ECM ) حاظ ازمنفی و ماری معنی ل عادل )آ ( -73/0دار و م

تصحیح خطا در ۀ توان نتیجه گرفت که براساس جملاست، می

برای رسدددیدن به  مدتکوتاهاز عدم تعادل  7/0ره حدود هر دو

، این ضددریب دیگر عبارت به ؛شددودتعدیل می تعادل بلندمدت

شان می شده در رابطن  بلندمدت ۀدهد که هر عدم تعادل ایجاد

توسدددط تغییر در میزان مهاجرت در این مدل  7/0با سدددرعت 

 شود.تعدیل می
 

تصحیح خطای مدل مهاجرت  ةبرآورد رابط -5جدول 

 روستاییان به شهرها
 MICRIFITافزار تحقیق براساس خروجی نرم محاسبات: مأخذ

 احتمال tآماره  ضریب متغیر

dLLOAN 05/0 18/0 85/0 

dLLOAN1 48/0 62/1 11/0 

dLWRU 85/0- 56/2- 018/0 

dLRAIN 09/0 69/0 49/0 

dLRAIN1 03/0 27/0 38/0 

dLVAD 14/1 26/2 033/0 

dLGINI 55/0 62/2 013/0 

Dc 54/2 67/0 5/0 

ECM(-1) 73/0- 64/4- 00/0 

 گیرینتیجه بحث و .5
ای است کددده در فرآیندددد شهر پدیده بهروستا از  مهاجرت

و بسیاری از تحوالت  ظاهرشدهصددددنعتی شدددددن کشددددورها 

زیرا  ؛باشددع ناشدی از ایدن پدیده میفضدایی جوام-اجتمداعی

خواهان زندگی در  اصددوالًموجودی اجتماعی  عنوان بهانسددان 

یاکانون ند ضدددمن مه که بتوا مات کرهایی اسددددت  قد دن م

ندیخوش یازم  ازورد. آهای خود را نیز فراهم بختی، اکثریت ن

های روسدتایی کشدور به دالیل گوناگون طی محیط کهجاییآن

ندافتاده عقب یافتگیتوسدددعه ۀهای اخیر از چرخدهه ن و ای ا

موضددوع سددبب پدیدآمدن فقر، نابرابری میان شددهر و روسددتا و 

 .برای روستاییان شده است شماربیرفاهی -مشکالت معیشتی

یابی به معیشددت، دسددت یارتقا منظور بهاین افراد  ،نهایتدر 

های شهری کشور گاهبختی بیشتر رهسپار سکونترفاه و خوش

صنعتیاند. شده شهرها جذب جوانان شدن در ایران همراه با 

جویای کدددار مازاد در بخش کشاورزی از روستا به شهر به نفع 

سعی  مطالعههای صنعتی و خددددماتی آغاز شد. در این فعالیت

عوامل بخش  ۀتر از همعوامل اقتصدددادی و مهمکدددددده  شدددد

گذار تأثیر مهاجرت روسدددتاییان به شدددهرهاکشددداورزی که بر 

در نظر داشت  درند. بایو سنجش قرار گی بررسی موردهستند، 

یدهکه  پد هاجرت یکی از  ئل ةدر حوز های جمعیتیم  مسدددا

صادی ست و-اقت مختلفی  هاینگرشبه همین دلیل  اجتماعی ا

 ۀهایی که در زمیندر اکثر پژوهش نسدددبت به آن وجود دارد.

مهاجرت روستاییان به شهرها انجام شده است، بیشتر تأکید بر 

 این مطالعه،اما در  ؛مهاجرت بوده اسدددت ةبعد اجتماعی پدید

ستاییان  صادی بر روی مهاجرت رو سائل اقت سی اثر م هدف برر

بین  ۀدر این مطالعه تالش بر آن بود که رابط به شددهرهاسددت.

مهاجرت روستاییان به شهرها و عوامل مؤثر بر آن در ایران طی 

قرار گیرد. برای این  بررسی مورد 1391الی  1358زمانی  ةدور

هاجرت  های میزان م گاریتمی متغیر کل ل بررسدددی، از شددد

روستاییان به شهرها، میزان تسهیالت اعطایی سیستم بانکی به 

بخش کشاورزی، متوسط بارندگی  ةافزودارزشبخش کشاورزی، 

در کشور و نسبت دستمزد در بخش روستایی به بخش شهری 

های گسددترده اسددتفاده در قالب یک مدل خود توضددیح با وقفه

 .شد

شهرها  ستاییان به  نتایج برآورد عوامل مؤثر بر مهاجرت رو

از  توجهی قابلمدت سدددهم حاکی از این اسدددت که در کوتاه
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نوسددانات مهاجرت روسددتاییان به شددهرها توسددط متغیرهای 

بخش کشدداورزی، میزان تسددهیالت  ةافزودارزشتوضددیحی که 

ستمزد در  سبت د شاورزی، ن ستم بانکی به بخش ک سی اعطایی 

 تا به شددهر و متوسددط میزان بارندگی اسددت توضددیح دادهروسدد

 92 مدتکوتاهمدل  ضدددریب تعیین در که نحوی به ؛دشدددومی

متغیر میزان تسددهیالت اعطایی  درصددد حاصددل شددده اسددت.

سیستم بانکی به بخش کشاورزی میزان مهاجرت روستاییان به 

مدت و چه در چه در کوتاه بررسدددی مورد ةشدددهرها، طی دور

ندمدت  که هم در بل ناسدددت  به این مع ته و  اثر منفی داشددد

تسدددهیالت بانکی به بخش  ۀمدت و هم در بلندمدت ارائکوتاه

روسددتا گشددته و موجب  ۀکشدداورزی باعب بهبود عوامل جاذب

 کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها شده است.

تایج برآورد بخش  ةافزودارزشکه  دادنشدددان همچنین  ن

ی بر مهاجرت روسدددتاییان به کشددداورزی اثر مثبت و معنادار

سهیالت اعطایی به بخش  شهرها دارد. اثر این متغیر از متغیر ت

ست. اثر مثبت  شتر ا شاورزی بی شاورزی  ةافزودارزشک بخش ک

بر میزان مهدداجرت داللددت بر این نکتدده دارد کدده افزایش 

شده  افزودهارزش ستاییان  به دلیل  ومنجر به افزایش درآمد رو

ستاها از امکانات رفاهی و اجتماعی مناسب، عدم برخورداری رو

شهرها  ستاییان را ترغیب به مهاجرت به  این افزایش درآمد رو

نات موجود در شدددهرها میبهره منظور به کا ندی از ام نم  د.ک

ستایی د شمشخص  ،همچنین ستمزد در بخش رو سبت د که ن

شهری صادی مؤثر مهم به بخش  ترین اثر را در میان عوامل اقت

میزان متوسددط  روسددتاییان به شددهرها دارد. ان مهاجرتبر میز

ترین عوامل مؤثر بر یکی از مهم عنوان بهبارندگی در کشدددور 

معنادار شدددده  ۀبا وقف مدتکوتاهبهبود و رونق کشددداورزی در 

 نظر اززمان معنادار حاصددل نشددده اسددت. اسددت و متغیر هم

زیرا کشدداورزان با  ؛باشدددفون صددحیح می ۀاقتصددادی نیز نتیج

توجه به میزان بارندگی در یک سدددال تصدددمیم به حجم و نوع 

میزان حجم  ،ند و در حقیقتگیرکشدددت در سدددال آینده می

کشاورزی در امسال تابعی از میزان بارندگی در سال قبل است. 

شده  -74/0ضریب متغیر فون  بلندمدتدر  ،همچنین صل  حا

 است.
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