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 چکیده
 یهاستایاربست سک زیدر توسعه و ن ینقش مؤثر تواندیم ییروستا تیجمع ندهیآ بیاز ترک یو به سبب آن، آگاه ینگرندهیآ

ن ورزقان در شهرستا بر نقش مهاجرت دیآن با تأک لیحاضر به تحل قیمنطقه داشته باشد که تحق یزیردرست در ساختار برنامه
مربوط به  ،یشناسوشربوده و به لحاظ  یلیتحل -یفیو روش از نوع توص تیاساس ماه رو ب یپرداخته است. ازنظر هدف، کاربرد

ر افق د تیجمع ینگرندهیاز آ یو در بخش کم بیاز روش فراترک یفی( از نوع همگرا است. در بخش کختهی)آم یبیترک یهاروش
مقوله در  9د ادرمجموع تعد مهاجرت، یمدهاایعلل و پ یفیک لیافزار اسپکتروم استفاده شده است. در تحلسال با استفاده از نرم 15

 یتیجمع یهاشاخص ینگرندهیآ جیشده است. نتا ییعنوان راهکار شناسامقوله به 10و  امدهایمقوله در مورد پ 8 نه،یمورد علل و زم
. دیخواهد رس 49/103به رقم  یو نسبت جنس 84/0به  تیبوده که نرخ رشد جمع یاتینرخ ح یهازانیم یجیاز کاهش تدر یحاک

 67ساله  64تا  15 تیدرصد، جمع 23سال  14 ریز تی، جمع1411در افق  رودیو انتظار م افتهی شیسالخورده افزا تینرخ جمع
 یهاداده ریو تفس یبخشمطالعه را به خود اختصاص دهند. اعتبارمنطقه مورد تیدرصد جمع 10سال  65 یباال تیدرصد و جمع

 یریپو  یسن بارور نیانگیکاهش نسبت کودک به زن، کاهش م ،یکاهش نسبت جنس» یهادهد شاخصینشان م یفیک-یکم
 تیجمع ینگرندهیو آ یکم لیاند، در تحلشناخته شده لیتحل یفیک جیتوسط نتا یشهر -مهاجرت روستا امدیعنوان پکه به «تیجمع
 روبرو خواهند بود. یجیکاهش تدر درون کیا ساله ب 15ها در افق شاخص نیمطرح بوده و همواره ا زین
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 مقدمه .1

و  تیرجمع ،ییعناصرر سرازمان ف را نیتراز مهم
آن در ف اسرت و شرناخت آثرار تحروالت  عیرنحوه توز
 یهاسرکونتگاه یمکان - ییف ا یبر ساختارها یتیجمع
 یامردهایو پ ییگرام در درک ف را نینخسرت ،ییروستا
اسرت کره  یادهیرپد تیرجمع رایراز آن اسرت، ز یناش

در دو  یدگرگرون نیراست و ا یهمواره در حال دگرگون
 یشرگیهم یروند ،یو تحرک زمان یقالب تحرک مکان

الزمرره  نی(؛ بنررابرا1399 ان،یو منصررور ییدارد )رجررا
 هیناح یهایژگیو اثربخش، شناخت و قیدق یزیربرنامه

و همکراران،  لرویاست )تق یتیجمع یهایژگیخصوصاً و
منررا ق بررا  یگفررت بررسرر دیرربا نی(. همچنرر1398
 راتیو تأث تی با جمعمعموالً لفمخت ییف ا یهااسیمق

( و چرون موضروع Ratzel, 1882آن ارتباط داشرته )
و ابعررراد مختلرررف آن از مباحررر  مهرررم و  تیرررجمع
 نی(؛ بنرابرا1393 گرران،یو د یاست )جمال زیبرانگجدال

کمیت، کیفیت و توزیع بهینه جمعیت در پهنه سررزمین 
 یاهتررر از آن رشررد جمعیررت یکرری از شرراخصو مهم

(. برا 1390تأثیرگذار در فرآیند توسرعه اسرت )ا اعرت، 
 تروانیم ت،یرجمع یفریو ک یکمر یهرایژگیو یبررس

نمررود  نیرریآن منطقرره تع یبرررا یزیرسرراختار برنامرره
(Verasati et al., 2012لرذا آگراه ،)بیراز ترک ی 

در رشد و توسعه  یآن نقش مؤثر عیو نحوه توز تیجمع
( کرره Smailes et al., 2002جانبرره آن دارد )همه
. شرودیم دهیرنقش عامل مهاجرت پررنر  د نیبنیدرا

 یتحررک داخلر یآمد دو شرکل اصرلومهاجرت و رفت
 یدائمر مرهین ای یدائم رییاست که مهاجرت، تغ تیجمع

قطرع  یبررا یزمان و مسافت کافمحل سکونت با مدت
(. Brown et al., 2015روزمرره اسرت ) یهاتیفعال
 رییرکرد که مهاجرت شامل تغ فیتعر توانیم یسادگبه

خرانوار اسرت  ایمحل اقامت معمول توسط فرد، خانواده 
(Bruc, 2010و از عوامررل اصررل )و تحررول  رییررتغ ی

عرووه برر  تواندیخود م تیماه لیبوده و به دل تیجمع
در  زیمدت نهموحظه و کوتابلندمدت، آثار قابل راتییتغ

و  یاریسررفند)ا دیررنما جررادیا تیررجمع ختارتعررداد و سررا
نروع  نیشرتریب دهردی(. آمارها نشان م1398همکاران، 

اسرت کره در  یشرهر -روسرتا یهامهاجرت، مهاجرت
و  یری)آقررام دهنرردیتوسررعه رخ مدرحال یکشررورها
 دهیتنعلل درهم ریتحت تأث سوکی( و از 1397 ،یرحمان
 یگونراگون یامردهایبره پ گرید یو از سو اندیو مختلف
 اند؛دهیرا به چالش کشر یکه جامعه بشر شوندیمنتج م
هرا و مهاجرت نیرا یامردهایعلرل و پ یبررسر نیبنابرا
اسرت و  تیرحرائز اهم اریهرا بسرآن نیروابط بر لیتحل
و  یانیحوزه باشد )ک نیا زانیربرنامه یراهگشا تواندیم

گفت  دیباشده به موارد ذکر تی(. با عنا1395همکاران، 
 یهایزیرمهرم برنامره یهااز ابزار یکی یشناستیجمع
 ینیبشی( و پ1389 ،یاست )زنجان یو اجتماع یاقتصاد
 نیترراز مهم ییروسرتا تیجمع یآت راتییو تغ هاییایپو

 ییتوسررعه روسررتا نرردیاسررت کرره در فرا یموضرروعات
 ی(. بررسر1392و همکراران،  یموردتوجه است )کونتر

نشران  قیرتحق نهیشریشده و مرور پانجام لفمنابع مخت
از  یو خررارج یهررای متعرردد داخلرربینیپیش دهرردیم

که امروزه به کار تر آنجمعیت انجام شده و روش کامل
( نام دارد که 1395 ،یشود روش ترکیبی )زنجانبرده می
سرنی  بیهای الزم برای بکار بردن این روش، ترکداده

ساله است.  5سنی منظم  ایهو جنسی جمعیت در گروه
شهرسرتان  تیردرصرد از جمع 47/83 نکهیبا توجه به ا

از  یسرراکن هسررتند، آگرراه ییورزقرران در نقرراط روسررتا
 ینقش مؤثر تواندیآن م ییروستا تیجمع ندهیآ بیترک

درسرت در سراختار  یهااسرتیدر توسعه و کاربسرت س
 قیردر تحق نیمنطقره داشرته باشرد؛ بنرابرا یزیربرنامه

 یکرره نرروع ییروسررتا تیررجمع ینگرنرردهیحاضررر برره آ
 یهررانرخ راتییررتغ نیاسررت و مبرر یترریجمع ینرریبشیپ

(، پرداختره Wilson, 1985اسرت ) نردهیدر آ یتیجمع
 ،یسرن بیرماننرد ترک یمختلف یهاشده است. شاخص

انجرام  یو مهاجرت بررا یبه زندگ دیام ،یجنس بیترک
، برا یکمر لیرالزم است که عرووه برر تحل لیتحل نیا

علرل  یفیک یمهاجرت، بررس دهیتوجه به نقش مهم پد
 یمهم و ضررور زین ییآن در منا ق روستا یامدهایو پ
 .شودیم یتلق
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  مبانی نظری .2

انرردازه و  کیسررتماتیمطالعرره س ،یشناسررتیجمع
 نیر(. اJarron, et al., 2020اسرت ) تیجمع بیترک

از  یگورد  که برداشرت لهیوسبه 1855اصطوح در سال 
 سرهیمقا ایر یآمار انسران»با عنوان   سیعنوان کتاب ال

از دو واژه  یبیاست، مطرح شده و ترک«  یشناستیجمع
نوشتن درباره  یبه معنا یمردم و گراف یعنیدمو  یونانی
 یمطالعه علمر یشناستیموضوع خاص است. جمع کی

 ب،یرترک ع،یرانردازه، توز»: یعنریاسرت  یانسان تیجمع
 یاقتصراد یاجتماع یهاکنندهنییو تع تیجمع کینامید
 Siegel and) «تیرررمعج رییرررتغ یامررردهایو پ

Swanson, 2004یابرررزار یتررری( و سررراختار جمع 
 Amcoff) باشردیم نردهیآ ینریبشیپ یقدرتمند بررا

and Westholm, 2007عیرمطالعره توز رونیر(. ازا 
موجود در نقاط مختلرف  یهانیتبا انیبه ب دیبا تیجمع

 تیجمعکم یدر نقاط و ف اها تیجمع یبپردازد و انبوه
و همکراران،  لرویرا مدنظر قررار دهرد )تق گریدر نقطه د
 یکشرورها یکره حتر دهردی(. هالفکره  نشان م1398
 زیرو فرانسره( ن کیربلژ نافاسرو،یو بورک نی)بنر هیهمسا
به  ور  ییروستا تیاز نظر اندازه متناسب جمع توانندیم

 (.1متفاوت باشند )جدول  یتوجهقابل

 1975-2030، بر اساس مناطق مختلف، ییروستا تیدرصد جمع -1جدول 

 2030 2018 2000 1975 جمعیت روستایی )درصد(

 39 45 53 62 جهان

 43 51 60 73 افتهیمنا ق کمتر توسعه

 18 21 25 30 ترشرفتهیپ منا ق

 61 58 63 75 قایآفر

 46 50 63 75 ایآس

 20 26 27 33 اروپا

 15 19 25 39 بیو کارائ نیالت یکایآمر

 13 18 23 26 یشمال یکایآمر

 25 32 26 28 هیانوسیاق

 (Halfacree, 2020: )مأخذ

سازمان ملل در سال  یهاینیبشیپ ح،یتوض نیبا ا
-1430دوره  یبررا زیرن رانیرا تیدر مورد جمع 2015
اسرت کره  نیرا انگریم( ب 2050تا  2011ه.ش ) 1390

 یرا  ر یآرامر یروند کاهشر رانیا تیهرچند رشد جمع
 تیر، تعرداد جمع21قرن  مهیدرمجموع تا ن یول کند،یم

 ویتحقرق سرنار رتخواهد داشت. در صرو یشیروند افزا
 یبرارور زانیربره م دنیرس یعنیمتوسط سازمان ملل )

 یو ثبات نسرب 2015-2020دوره  ی  62/1کل حدود 
 دیرام شیبا فرر  افرزا زیو ن 2045-2050آن تا دوره 

بره  رانیرا تیرجمع( 2050سال تا  79به حدود  یزندگ
 دیر. بادیخواهد رسر 2050نفر در سال  ونیلیم 92حدود 

شده حرد متوسرط سرازمان ارائه اتیرضاشاره کرد که ف
 ایرمحتا انه اسرت و احتمرال کراهش  یازهملل تا اندا

 نیروجرود دارد کره در ا زیرکل ن یبارور زانیم شیافزا

خواهد کررد.  رییتغ یبا رشد متفاوت رانیا تیصورت جمع
 یهراینیبشیتوجه اسرت کره معمروالً پقابل حالنیباا
 یقطعر دهره کیراز  شیبر یدوره زمران یبرا یتیجمع
امر  نیا لیروبرو هستند. دل یمتفاوت اتیو با فرض ستین
 نرردهیاسررت کرره در مررورد رونررد آ یاتیفرضرر یدگیررچیپ

 یمهاجرت  رح شده و بر مبنا زیو ن ریمومرگ ،یبارور
 ینریبشیپ نردهیدر آ تیرشد و تعداد جمع ات،یفرض نیا
 (.1396 ،یشواز ی)عباس شودیم

در سراسرر  ییاست که جوامع روسرتا یدر حال نیا
انتقال و گذار عمده قررار  کی انهیصنعت در مجهان پسا

 دهینام« روستاها  یبازساز»دارند که بع اً تحت عنوان 
(. Holmes and Argent, 2016) شررروندیم
 ادیرکه از آن تحت عنوان مهاجرت  یامقوله ن،یبنیدرا
 ایرو  ییفقر در منا ق روسرتا زا یناش تواندیم شود،یم
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عوامرل  ایرباشرد  یعری ب یایو بو نیاز فشار زم یناش
 کرهینقرش داشرته باشرد. درحال یمختلف جاذب شهر

و امثرال آن  یانقوب سبز و انقروب صرنعت یهاهینظر
با توسعه همراه اسرت در  ینیکه شهرنش دهندینشان م

از آن است  یحاک ییفقر و فقر روستا یهاهیمقابل، نظر
 فتردیاتفرا  ب« بدون رشد» ینیکه ممکن است شهرنش

(Jedwab, et al., 2017درحال .)1شررکل  کررهی 

«  یجنروب جهران»در سرتاسرر  اتیتجرب یبرا تواندیم
احتمراالً برر  یانداز جنروبچشرم کیراستفاده شود، امرا 

 تیررجمع یمثبررت مهرراجرت برره خررار  برررا یامرردهایپ
دوبراره در حرال  هکر ی. افررادکنردیم دیرتأک ییروستا
کار برا  یاغلب برا ،یهستند، مانند شمال جهان ییجابجا
خار  از کشور  ایهمان کشور  یبه شهرها ایمد بهتر درآ
 .کنندیمکان منقل

 (Halfacree, 2020مأخذ: ) ییانحطاط روستا ایچرخه افول  -1 شکل

 دیررتجد یاسررتراتژ کیررمهرراجرت  عووهبرره
 یبررا ریپذبیامرارمعاش خانواده است کره جوامرع آسر

درآمد،  یو در جستجو شیخو شتیبه مع دنیتنوع بخش
 یهاتیغلبه بر موارد مخل رفراه و محردود زیمنابع و ن
در مکان خود به آن دست  یو نهاد یاقتصاد ،یاجتماع
روابرط  ی( که بررسNguyen et al., 2015) زنندیم
عنوان اساس کرار طح خرد بهخواست و رفتار در س انیم

مهراجرت مطررح اسرت  میدر مطالعات مربوط به تصرم
(. مهاجرت از روستا به شهر 1397و همکاران،  یاری)آقا
 شیوبررکم یاقتصراد یهاجاذبره ریشردت تحرت ترأثبه

 یهادر دسترس برودن و تنروع فرصرت»مانند  یمتنوع
و در دسرترس  یآموزشر یهاو فرصرت وزشآم ،یشغل

قررار « غرذا ایرصررفه برودن مسرکن بهبودن و مقرون
 زیرن یعوامل فرهنگر انگرینوع مهاجرت ب نی. اردیگیم

 یشرهر یزندگ« چراغ روشن » یهاهست که از جاذبه

 یهراطیکره در مح یبره روشر یزندگ ییگرفته تا توانا
 (.Halfacree, 2020) ستین ییروستا

گفرت ترودارو   دیرمهاجرت با زهیعلل و انگ درباره
را ارائه کرد کره برا  یشهر -ییاز مهاجرت روستا یمدل
 دهیرپد کیرکره مهراجرت  شرودیفر  شرروع م نیا

ترودارو برر اشرتغال و  یمشخط نیاست؛ بنابرا یاقتصاد
تمرکرز دارد.  ییو روستا یشهر ینواح نیدرآمد ب زیتما

مهاجرت را  رایقرار داد، ز ادکاتز  مدل تودارو را موردانتق
. دانردیم یو نره خرانوادگ یفررد میتصم کیعنوان به
 کیراز  تواندیمهاجرت م زهینشان داد که انگ  سزنیبر

متفراوت باشرد. دو هران  ارهرار  گررینقطه به منطقه د
نقش مهاجر در روابرط  ریمهاجرت تحت تأث امدیداشت پ
دارد.  قرار ییهم در مقصد و هم در مبدأ روستا یاجتماع
 نیسراکن یشررق هیرجریارهار داشرت کره در ن گوگلر 
فرر  « در شرهر  بهیافراد غر»عنوان خود را به یشهر
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به آنچه مطرح شرد در  تی(. با عنا1386 نچ،ی)ل کنندیم
مهاجرت از روستا بره شرهر، همرواره مشرکوت  انیجر

موردتوجه محققان بوده کره  یو اقتصاد یمتعدد اجتماع
که مهاجرت هرم در  یمتفاوت یامدهایپ لیامر به دل نیا

جهرات  یاریمبدأ و هم در مقصد به دنبرال دارد از بسر
 است. یبررسو قابل تیحائز اهم

 روش تحقیق .3

در  یکم ر یها و ابزارهاروش ها،کیاستفاده از تکن
موردتوجه قرار گرفتره و  ریاخ یهاعلوم مختلف در سال

 یفریو ک یکم یکردهایاستفاده مکمل از رو ن،یبنیدرا
رو  شیرا پ یشناختروش یهادگاهیاز د یترعیوس فی 
اسرتفاده و  ختره،یآم ایر یبریترک یهراکه روش نهدیم

و  یهستند )صدرموسو یو کم یفیادغام هر دو روش ک
 قیرموضروع، تحق نیربره ا تی(. با عنا1399همکاران، 

 یهررامربرروط برره روش یشناسررحاضررر از لحرراظ روش
و  ینروع کراربرد(، بر اسراس هردف از ختهی)آم یبیترک

اسرت.  یلیتحل -یفیو روش از نوع توص تیازلحاظ ماه
هررر دو دسررته  یگررردآور ق،یررهرردف تحق کررهییازآنجا
هر دو مجموعره  لیوتحلهیتجز ،یو کم یفیک یهاداده
دو مجموعررره از  جیهرررا و سرررپس ادغرررام نتررراداده
( 1395بررا هرردف مقایسرره )کرسررول،  هالیوتحلهیررتجز

 ررح » وهیگرفته شده به ش بکار یبیاست، لذا  رح ترک
مدل استفاده شرده را نشران  2باشد. شکل  یم« همگرا
 .دهدیم

 )همگرا( یاکتشاف ختهیطرح پژوهش آم -2 شکل

 مراحل کار پرداخته است. حیبه توض 2جدول 

 مراحل انجام روش کمی و کیفی در تحقیق -2جدول 

 حیتوض قیمرحله تحق

و  هانهیزم لیتحل

 دهیپد یامدهایپ

 -مهاجرت روستا

 یشهر

 به یعنیست؛ استفاده شده ا «بیفراترک»از روش  یشهر -مهاجرت روستا یامدهایو پ هانهیزم ییشناسا یبرا
افزار نرم طیدر مح یمحور یکدگذار وهیاستفاده در مطالعات گذشته با شمورد جیو نتا میمفاه ،یفیصورت ک
( است و 498: 1396 ،یو مسلم فریخن) هاافتهی یزیرهمیبخش، رو نیا قتیشده است. در حق یبررس ودایکمکس
 ییهاادهدگذشته به عنوان  یهاپژوهش جهیمطالعات نمونه و منتخب بوده و نت یاصل یهااز داده یریو تفس بیترک
و  اتیف خصوصاست تا به کش ینظر یهافیاستفاده قرار گرفته است. هدف آن توسعه توصمورد یپژوهش آت یبرا
دست  دیجد میفاهمآن به  رییتغ تیو در نها جینتا لیو انتقال و تبد یشهر -وستامهاجرت ر دهیپد یاساس یاجزا
و  یت علمدر مجو یشهر -شده با موضوع مهاجرت روستامقاله چاپ 39. مطالعات نمونه و منتخب شامل ابدی

 یهاپژوهشمقاله(،  10) یامنطقه یزیرمقاله(، برنامه 4) ییشامل اقتصاد ف ا و توسعه روستا یداخل یپژوهش
از  مطالعات منتخب ینمقاله( است. قلمرو زما 5مقاله( و روستا و توسعه ) 10) یمقاله(، توسعه محل 10) ییروستا

 .باشدیم 1399تا تابستان  1390شماره بهار 

 تیجمع ینگرندهیآ

شهرستان  ییروستا

 ورزقان

با استفاده از  تیجمع ینگرندهی( به آ1395) رانیمرکز آمار ا یآمار یهابخش از گزارش با استفاده از داده نیدر ا
ته و ... پرداخ دیموال زانیم ،یبه زندگ دیام ،یساله منظم زن و مرد، نسبت جنس 5 یهاهمچون گروه ییهاشاخص

و انجام  یتیجمع لیتحل یساله است. برا 5دوره  سه کیسال به تفک 15 ینگرندهیآ نیا یشده است. افق زمان
 افزار اسپکتروم  استفاده شده است.از نرم ینگرندهیآ

 ریو تفس یبخشاعتبار

 یفیک-یکم یهاداده

 ینگرندهیآ نیو همچن بیبا استفاده از روش فراترک یشهر -مهاجرت روستا یامدهایو پ هانهیزم ییپس از شناسا
پرداخته  یفیو ک یهر دو روش کم جینتا یسنجو اعتبار سهیبخش به مقا نیشهرستان ورزقان، در ا ییروستا تیجمع
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 شده است.

 محدوده مورد مطالعه .4

 جررانیشهرسررتان ورزقرران در شررمال اسررتان آذربا
درصرد  21/5 لومترمربرع،یک 2368 /13با وسعت  یشرق

 نیراز مساحت استان را به خود اختصاص داده اسرت. ا
 قرهیدق 02درجه و  46حداقل  یشهرستان در  ول شرق

حرداقل  یو عر  شمال قهیدق 52درجه و  46و حداکثر 

 قرهیدق 47درجره و  38و حداکثر  قهیدق 23درجه و  38
قرار دارد که از  رف شر  با شهرستان اهر و از غررب 
 یهابا شهرستان مرند و از  رف شرمال برا شهرسرتان

 سیهرر ز،یتبر یهاو جلفا و از جنوب با شهرستان بریکل
 (.3مرز است )شکل و شبستر هم

 موردمطالعهنقشه محدوده  -1شکل 

، تعرداد 1395سرال  یسرشرمار جیبر اساس نترا 
 نیرکننرد. ایم یزنردگ یینفر در منا ق روستا 43949
شهرستان ورزقران را بره  تیدرصد از جمع 47/83تعداد 

نفرر و  22489خود اختصاص داده است. تعرداد مرردان 
اسراس نسربت  نیر. بر اباشدینفر م 21460تعداد زنان 

 51/69. باشردیم 27/105 ییدر منرا ق روسرتا یجنس

در بخررش  ییروسررتا تیررنفررر( از جمع 30549درصررد )
نفر( در بخش  13400) درصد 49/30ورزقان و  یمرکز

 تیبا جمع یهستند. دهستان ازومدل جنوب خاروانا ساکن
 3059دهستان و بکرآباد برا  نیترتینفر، پرجمع 15851
شهرسرتان  نیردهسرتان ا نیترتیجمعکم ت،ینفر جمع

 (.4)شکل  باشدیم
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 )درصد(شهرستان ورزقان  یهادهستان ییروستا تیجمع عینمودار توز -2شکل 

 های تحقیقیافته .5

 میپرررژوهش، مفررراه نیررردر بخرررش اول از ا
مطالعرات منتخرب در  بیرفراترک جیشده از نتااستخرا 

علررل و  یو بررسرر یشررهر -مهرراجرت روسررتا نررهیزم
 ارائره شرده یمحرور یصورت کدگذارآن به یامدهایپ

را  ودایرکافزار مکسنرم یکیگزارش گراف 5است. شکل 
 نشان داده است. نهیزم نیدر ا

 

 یشهر -مهاجرت روستا امدیعلل و پ یکیگزارش گراف -5شکل 

و راهکارها نشان  امدهایدر سه دسته علل، پ جینتا
 9درمجموع تعداد  یسازداده شده است. پس از همسان

و  امدهایمقوله در مورد پ 8 نه،یمقوله در مورد علل و زم

شده اسرت  ییعنوان راهکار شناسامقوله به 10 تیدرنها
 ها پرداخته شده است.آن حیبه تشر لیکه در ذ
ازدوا  در  یگفت نبود بستر مناسرب بررا دی( با1)

و  شرودیروستاها باع  مهاجرت منحصر بره پسرران م
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سراکنان  یتریجمع رییرخود باعر  عامرل مهرم تغ نیا
مانردن  یو براق شودیم تیجنس رییهمان تغ ایروستاها 
امرارمعراش  یسالخورده که برا شرغل کشراورز تیجمع
باال رفتن سرن  ئلهمس نیتبعات ا نی. از بارزترندینمایم

از دسررت رفررتن  جررهیو درنت ییازدوا  دختررران روسررتا
 آنان است. یفرصت ازدوا  برا

متوسرط  نیترنییو پرا نیبراالتر نیاختوف ب (2)
ن آنشانگر  ییو روستا یشهر یهاخانواده نیدرآمد در ب

است که شکاف در متوسرط درآمرد از شرکاف متوسرط 
 یادازلحاظ اقتصر نکهیبه ا تیاست. با عنا شتریب نهیهز
بحر   ان،ییبه مهاجرت روسرتا میعامل تصم نیترمهم
مرد اختوف درآ شیافزان یاست؛ بنابرا یو اقتصاد یمال

کرار  یرویرشهر و روستا باع  مهاجرت شده و خرو  ن
مهررم از روسررتا، از  هیعنوان سرررمافعررال و جرروان برره

 یهارساختیز جادی. اباشندیعلل م نیا امدیپ نیترمهم
 یراهکارهرا ریدر روستاها در کنار سرا یمناسب اقتصاد

 درآمد روستا مؤثر باشد. شیدر افزا تواندیالزم م
هر تمرکز امکانات در شر» یی( با توجه به شناسا3)
از علررل مهررم  یکرریعنوان برره «یاتوسررعه یو نررابرابر
عنوان مبردأ گفت عوامل دافعه روستا بره دیمهاجرت، با

که  رودیتر از عوامل جاذبه مقصد به شمار ممهم اریبس
 یلقاز روستا و ت یمنف یذهن ریساخت تصو»در کنار آن 

 گرریعامل مهرم د کیبه عنوان  «مثبت از شهر ریتصو
اسررت.  ییدر مهرراجرت جوانرران روسررتا ینقررش مهمرر
در مهررار  یآموزشرر یو مرکزهررا یفرهنگرر یریتمرکززدا

 نیرکره مخا رب ا کنردیم فرایا یمهاجرت نقش مهم
و  باشرندیم ییروسرتا لیجوانان مشتا  تحص زیمقوله ن
 .همان است که اشاره شد زیمهاجرت ن گونهنیا امدیپ

 یادهیرگفت مهراجرت پد دیبا یبعد اجتماع( از 4)
 ،یاز عوامل اجتمراع یادهیچیمجموعه پ جهیاست که نت
 یگاه جهیاست و درنت یاسیو س یاقتصاد ،یشناختروان
 رشیپرذ» یشناختتیرفتار جمع کیعنوان مقوله به نیا

 امدیپ یاز مردم است. حت یااز  رف عده «شدهیو درون
 جرادیا توانردیمقولره م نیا دهدینشان م شدهییشناسا
سالمند از  نیوالد یو ابزار یعا ف تیبر حما یمنف ریتأث
 یاجتمراع یجوانان مهاجر باشرد. وجرود نهادهرا یسو

راهکرار مطررح  کیرعنوان مهاجران بره نیدر ب یمحل
 است.
( همچنان که اشاره شد علت اصرلی مهراجرت 5)

های درآمدی یا شغل است کره عامل اقتصادی و تفاوت
است کره « توسعه نابرابر شهری و روستایی»ودی از نم
 نیا جیمهم مطرح هست. نتا یامدهایاز پ یکیعنوان به

 زانیرم نیو معنادار بر یاز وجود رابطه منف یبخش حاک
آن  یمهاجرفرسرت تروسرتا برا شرد کیر یافتگیتوسعه
 شیآمرا یزیرموضوعات مرتبط با برنامره رونیاست؛ ازا

 طیو بهبررود شرررا ییمنررا ق روسررتا یطرریمح تیررفیک
و  ینیترر از همره، کرارآفرروسرتاها و مهم یریپذستیز

نقرش  توانردیم ییروستا ییزاو اشتغال یتوسعه اقتصاد
 کند. فایدر کاهش روند مهاجرت ا یمؤثر
توسرعه  ق،یربخرش از تحق نیآنکه هدف ا جهینت
و  اتیبرود ترا بره کشرف خصوصر ینظرر یهافیتوص
 وو انتقال  یشهر -مهاجرت روستا هدیپد یاساس یاجزا
نائرل  د،یجد میآن به مفاه رییتغ تیو درنها جینتا لیتبد

ن( مطالعه )ورزقرابه شهرستان مورد میتعمشود که قابل
گفرت  تروانیم ،یفریمطالعه ک یباشد. بر اساس خروج

 کیاست که  نیا زیشده و قابل تجوکشف دیمفهوم جد
 کار پسران( باع  یو جستجو یکاری)ب یعامل مهاجرت

کرره  شررودیم یعوامررل مهرراجرت ریمحرررک شرردن سررا
 شی( افرزا2 ،ی( کاهش نسبت جنسر1مانند:  ییامدهایپ

کره کراهش درصرد زنران  ییسن ازدوا  دختران روستا
 دارد، کاهش نسبت کودک بره لسال را به دنبا 15-49

 زنران یکاری( ب3،  یبارور یسن نیانگیزن  و کاهش م
 هجریرا بره دنبرال دارد. نت تیرمعج یری( پ4و  ییروستا
 یهرراتیو کرراهش فعال یترریجمع یداریررناپا ،یینهررا
توسرعه و  یبررا دیرتهد نیترراست که بزرگ یکشاورز
 یروستاهاسررت. کاربسررت تمررام راهکارهررا یآبررادان
 جرادیا»مقولره مرؤثر بروده و  نیرا یشده برراییشناسا

 بیاز آسر یجبرران بخشر یبرا «ییاشتغال زنان روستا
 الزم است. امدهایپ نیا

مهاجرت به  یامدهایعلل و پ یفیک لیاز تحل پس
 ینگرنردهیبره آ قیردر بخش دوم تحق بیفراترک وهیش
 شهرستان ورزقان پرداخته شده است. ییروستا تیجمع
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 ییمنرا ق روسرتا یتریجمع یهاشراخص خوصه
 یبررا اسررتفاده از خروجرر لیررشهرسررتان ورزقرران در تحل

 کیرسال است که به تفک 15افزار اسپکتروم در افق نرم

 1411و  1406، 1401 یهاسال یساله برا 5 یهاگروه
برره  3نشرران داده شررده اسررت. در ابترردا در جرردول 

 پرداخته شده است. یشاخص بارور ینگرندهیآ

 شهرستان ورزقان ییمناطق روستا ی درخص بارورشا ینگرندهیآ -3جدول 

 1411 1406 1401 1396 شاخص/ سال

 36/2 40/2 45/2 50/2 محاسبه نرخ باروری کلی
 15/1 17/1 19/1 22/1 ناخالص نسل تجدید میزان

 13/1 15/1 17/1 19/1 میزان تجدید نسل خالص
 50/27 53/27 57/27 61/27 میانگین سنی باروری
 31/0 33/0 37/0 36/0 نسبت کودک به زن

1399محاسبات نگارندگان، : مأخذ

بررر اسرراس نتررایج سرشررماری عمررومی نفرروس و 
ر میزان باروری کل ایران رقمی براب 1395مسکن سال 

منرا ق  یبررآورد شرده اسرت کره بررافرزنرد  01/2با 
یزان مفرزند به دست آمده است.  48/2برابر با  ییروستا
 زین یشرق جانیاستان آذربا ییکل منا ق روستا یبارور
 ینیبشیپ جینتا وضوعم نیبه ا تی. با عناباشدیم 50/2

 شهرستان ورزقران ییکل در منا ق روستا ینرخ بارور
سرال  15در افق آن است که  یجیاز کاهش تدر یحاک
 دهیرسر 5/27 یبارور یسن نیانگیبا م 36/2رقم به  نیا

 انزیرو همچنان باالتر از سطح جانشینی  خواهد بود. م
نسرل ناخرالص و  دیرتجد زانینسبت کودک به زن و م

 خواهد داشت. ینزول یروند زینخالص 

نشرانگر رشرد  ،یبره زنردگ دیرشراخص ام یبررس
شاخص تا افق مروردنظر اسرت کره  نیمثبت ا یجیتدر
کره  یاز مردان بوده به  رور شتریدر زنان ب زانیم نیا
مرردان و  یبررا 59/76شراخص  نی، ا1411سال  یبرا
خواهد بود. آمرار  71/77زنان و درمجموع  یبرا 86/78
 1401سرال  رد دهندی( نشان م4)جدول  شدهینیبشیپ
طالعره از ممحدوده مورد ییمنا ق روستا یبه زندگ دیام

( برراالتر برروده و 74مرکررز آمررار ) 1395نرررخ آمررار 
 شاخص است. نیدهنده رشد انشان
 

 شهرستان ورزقان ییمناطق روستا امید به زندگی درشاخص  ینگرندهیآ -4جدول 

 1411 1406 1401 1396 شاخص/ سال

59/74 مردانامید به زندگی   34/75  01/76  59/76  
93/76 امید به زندگی زنان  68/77  34/78  86/78  

73/75 مجموع  48/76  15/77  71/77  

 1399محاسبات نگارندگان، : مأخذ

 زانیرم یجیها نشان از کاهش تدرشاخص یبررس
 که نررخ یاست. به  ور 1411انداز تا چشم یاتینرخ ح
 (.5)جدول  دیخواهد رس 84/0به  تیرشد جمع

 
 
 

 شهرستان ورزقان ییمناطق روستادر  نرخ حیاتی جمعیت ینگرندهیآ -5جدول 

 1411 1406 1401 1396 شاخص/ سال

1000هر میزان تولد خام در   30/21  03/18  63/15  87/14  
1000میزان مرگ خام در هر   06/6  33/6  28/6  53/6  

52/1 درصد رشد  بیعی جمعیت  17/1  93/0  83/0  
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 1411 1406 1401 1396 شاخص/ سال

53/1 درصد رشد جمعیت  18/1  94/0  84/0  
57/45 زمان دو برابر شدن  18/59  85/73  67/82  

 1399محاسبات نگارندگان، : مأخذ

 6/103 یشررق جرانیاسرتان آذربا ینسبت جنسر
 نیبر یعنری یتیکه در سطح دوم  بقات جنسر باشدیم
 نیتررمهم لیرقرارگرفتره اسرت. در تحل 106تا  1/103

 یاز عوامرل مهمر دیبا یساختار جنس راتییعامل در تغ
 رینرام بررد کره ترأث ریرومو مرگ دیمانند مهاجرت، موال
است، اگرچره  توجهقابل اریبس راتییتغ نیمهاجرت در ا

متفراوت  توانردیم ریترأث نیرهرا ابسته به نوع مهاجرت
در منرا ق  تیرجمع ینسربت جنسر ینگرنردهیباشد. آ

 نیراز آن است کره ا یشهرستان ورزقان حاک ییروستا
 کررده و بره رقرم دایرنسبت در افق موردنظر کراهش پ

کره معمروالً همرراه برا توسرعه  دیخواهد رسر 49/103
 ر،یروممرگ زانیرو کراهش م امعهاقتصادی اجتماعی ج
 .ابدییکاهش م زین تینسبت جنسی جمع

 تیرجمع ینسبت جنس ینگرندهینمودار آ 6 شکل
شهرسرتان ورزقران را نشران داده  ییدر منا ق روسرتا

 است.

 شهرستان ورزقان ییدر مناطق روستا تیجمع نسبت جنسی ینگرندهیآنمودار  -3شکل 

منطقررره  یتررریجمع یسرررن یهررراگروه یبررسررر
اول گررذار  هیرر بررق نظر دهرردیمطالعرره نشرران ممورد
و  یزمران نررخ برارورگذار به کاهش هم نیا ،یتیجمع

 راتییرتغ گررید یاسرت. از سرو دهیرسر ریومنرخ مرگ
سرهم  نیشرتریاست کره ب ی ور تیجمع یساختار سن
ترا  15افرراد  یمنطقه موردمطالعه به گروه سرن تیجمع
گرروه  نیا تیاست و تعداد جمع افتهیاختصاص ساله 64
نفرر  10928مرکز آمرار،  1395بر  بق آمار سال  یسن

 بره بیررقرم بره ترت نیرا شرودیم ینیبشیاست که پ
، 1401 یهاسرال ینفر بررا 12031و  12403، 12108
 شیدهنده افزابرآورد، نشان نیبرسد. هم 1411و  1406

از تعرداد  شرودیم ینریبشیسالخورده است و پ تیجمع
 1411نفرر در سرال  5180به  1395نفر در سال  3609
 ایمولد  تیسهم جمع دنیبا رس ط،یشرا نیدر هم  برسد.

سراله(  64تا  15)سهم افراد  یبالقوه فعال ازنظر اقتصاد
، 1395 یخرود  برق سرشرمار یحداکثر یهازانیبه م
 انرددهینام «یتریپنجره فرصت جمع»که آن را  یادهیپد

در  یتریکه فاز پنجرره جمع دهیدر کل کشور فراهم گرد
آغازشرده و ترا حردود سرال  1380حدوداً از سال  رانیا

منرا ق  7و با توجه به شرکل  افتیادامه خواهد  1430
قاعرده مسرتثنا  نیراز ا زیرشهرستان ورزقان ن ییروستا

 نخواهد بود.
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 ورزقان شهرستان ییمناطق روستاشناختی نمودار جمعیت -4شکل 

کشرررور بررره مرحلررره  تیرررجمع یسرررن بیرررترک
کره  برق آمرار  یاگونرهاسرت؛ به دهیرس «یسالانیم»

تر سال، سهم افراد کم 30به  تیجمع یسن انهی، م1395
 سرال 65 یدرصد، سهم افراد براال 24/0سال به  15از 
د سرال بره افررا 65 یدرصد و نسبت افراد براال 6/1به 

 جمروع،و درم دهیرسر 25/4سرال بره رقرم  15کمتر از 
 یسررالانیدهنده مرحلرره ممررذکور نشرران یبندمیتقسرر
ه مهرم، بر نیربه ا تیاست. با عنا یساختار سن راتییتغ
( پرداخته شده است. 8)شکل  تیجمع یهرم سن یبررس
 تیرمهم در هررم جمع رییبه نمودار متوجه تغ یبا نگاه

 :خوردیسال به چشم م 5روستاها در فاصله 
 ایر تیرهررم جمع هیرپا یشدن و برآمردگ ترپهن

نسبت  1401سال در سال  10 ریز تیاضافه شدن جمع
شرده در ده ثبت دیرموال یشیکه روند افزا 1395به سال 

باشد؛  رییتغ نیا لیدل تواندی( م1385-95سال گذشته )
گروه  نیاز تعداد ا جیبه تدر 1401از سال  گرید یاز سو

فشرررده  1411سررال  رمکاسررته شررده و در هرر یترریجمع
 خواهد شد.
 تیرحجرم جمع شیو افرزا تیم جمعهر یبرآمدگ

خرا ر  نیربره ا ینگرنردهیساله در سرال اول آ 34-25
نرون در دو دهره، اک دیرتعداد موال شیاست که روند افزا

و علرت  شودیم دهیجوانان د تیجمع شیصورت افزابه
ا سرال تر 1338موالید از سال  یشیروند افزا زیامر ن نیا

 است. 1365

توجه جمعیت در گروه مهم، سهم قابل ارینکته بس
ساله باألخص در تعرداد زنران در سرال  29تا  20سنی 

سرال  یدر هررم سرن یبرآمدگ نیاول برآورد است که ا
نشان داده اسرت.  44تا  35 یخود را در گروه سن 1411
 ریز تی، جمع1411در افق  شودیم ینیبشیپ تیدر نها
درصد و  67 ساله 64 تا 15 تیدرصد، جمع 23سال  14
منطقرره  تیرردرصررد جمع 10سررال  65 یبرراال تیررجمع
 مطالعه را به خود اختصاص دهند.مورد
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 حال و آینده تیجمعنمودار هرم سنی و جنسی  -5شکل 

  گیرینتیجه .6

و اثررربخش، شررناخت  قیرردق یزیرالزمرره برنامرره
اسرت و  یتیجمع یهایژگیخصوصاً و هیناح یهایژگیو

 تروانیم ت،یرجمع یفریو ک یکم یهایژگیو یبا بررس
نمررود.  نیرریآن منطقرره تع یبرررا یزیرسرراختار برنامرره

 بروده و تیو تحول جمع رییتغ یمهاجرت از عوامل اصل
 یشرهر -تاروسر یهرانوع مهاجرت، مهاجرت نیشتریب

 تیررجمع یآترر راتییررو تغ هرراییایپو ینرریبشیاسررت. پ
 ندیاست که در فرا یموضوعات نیتراز مهم زین ییروستا

حاضرر بره  قیرموردتوجه است. در تحق ییتوسعه روستا
 ینرریبشیپ یکرره نرروع ییروسررتا تیررجمع ینگرنرردهیآ

در  یتریجمع یهرانرخ راتییرتغ نیاست و مبر یتیجمع
ماننرد  یمختلفر یهااست پرداخته شد و شراخص ندهیآ
ام انجر یو ... بررا یبه زندگ دیام ،یو جنس یسن بیترک

برا توجره بره  ،یکمر لیرشد و عووه بر تحل یآن بررس
علرل و  یفریک یمهراجرت، بره بررسر دهینقش مهم پد

 پرداخته شد. ییآن در منا ق روستا یامدهایپ

مهرراجرت  دهیررپد یاساسرر یو اجررزا اتیخصوصرر
که درمجمروع  دهدیشده نشان مکشف یشهر -روستا
مقولره در مرورد  8 نه،یمقوله در مورد علل و زم 9تعداد 
شرد.  ییعنوان راهکرار شناسرامقولره بره 10و  امدهایپ

و  یفریک لیرآمده از تحلدسرتبه جینترا لیانتقال و تبد
بره  میتعمر یبررا دیرجد میآن به مفراه رییتغ تیدرنها
 کیرکه  دهدیمطالعه )ورزقان( نشان من موردشهرستا

کرار پسرران،  یو جستجو یکاریماند ب یعامل مهاجرت
شده و باع  برروز  یعوامل مهاجرت ریعامل محرکه سا

سرن  شیافرزا ،یمانند کاهش نسربت جنسر ییامدهایپ
کاهش درصد زنران  جهیو درنت ییازدوا  دختران روستا

کراهش نسبت کودک بره زن و  هشسال و کا 15-49
و در  ییزنران روسرتا یکراریب ،یبرارور یسرن نیانگیم
و  یتریجمع یداریر. ناپاشرودیم تیرجمع یریرپ تینها

مقولره  نیرا یینهرا امدیپ یکشاورز یهاتیکاهش فعال
 یتوسرعه و آبرادان یبررا دیرتهد نیترراست کره بزرگ
 روستاهاست.
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 ییمنرا ق روسرتا یتریجمع یهاشراخص یبررس
، 1401 یهاسرال یبررا 15شهرستان ورزقان در افرق 

 یجیکراهش تردر ینشان داد نرخ بارور 1411و  1406
 نیانگیربرا م 36/2رقم به  نیسال ا 15داشته و در افق 

و همچنران براالتر از سرطح  دهیرس 5/27 یبارور یسن
و  زننسربت کرودک بره  زانیرجانشینی خواهد برود. م

 ینزولر یروند زینسل ناخالص و خالص ن دیتجد زانیم
 ،یبه زنردگ دیشاخص ام یبررس نیخواهد داشت. همچن
ر شاخص تا افق موردنظ نیمثبت ا یجینشانگر رشد تدر
ه براز مرردان بروده  شرتریدر زنان ب زانیم نیاست که ا
 یبررا 59/76شاخص  نی، ا1411سال  یکه برا ی ور

خواهرد  71/77و درمجموع  نزنا یبرا 86/78مردان و 
 زانیرم یجیاز کاهش تدر یها حاکشاخص یبود. بررس
 تیاست و نرخ رشد جمع 1411انداز تا چشم یاتینرخ ح
 تیرجمع ی. بررآورد نسربت جنسردیخواهد رس 84/0به 

 دایرنسبت در افق مروردنظر کراهش پ نینشان داد که ا
راه که معموالً همر دیخواهد رس 49/103کرده و به رقم 

 زانیرتوسعه اقتصادی اجتمراعی جامعره و کراهش م اب
. ابردییکراهش م زیرن تینسبت جنسی جمع ر،یوممرگ
 شیدهنده افررزانشرران تیرجمع یسرراختار سررن راتییرتغ
 تعداد آن از شودیم ینیبشیسالخورده است و پ تیجمع
 1411نفرر در سرال  5180به  1395نفر در سال  3609

 تیر، جمع1411 فرقادر  رودیانتظار م تیبرسد. در نها
 67سراله  64ترا  15 تیردرصرد، جمع 23سال  14 ریز

 تیردرصرد جمع 10سرال  65 یبراال تیردرصد و جمع
 مطالعه را به خود اختصاص دهند.منطقه مورد
 یحاک یفیک-یکم یهاداده ریو تفس یبخشاعتبار

 ،یکراهش نسربت جنسر» یهااز آن است که شراخص
 یسرن نیانگیرکاهش نسبت کودک بره زن، کراهش م

مهراجرت  امردیعنوان پکه بره «تیجمع یریو پ یبارور
شناخته شردند  لیتحل یفیک جیتوسط نتا یشهر -روستا
 نیراهمرواره  زیرن تیجمع ینگرندهیو آ یکم لیدر تحل
 یجیسرراله رونررد کرراهش ترردر 15ها در افررق شرراخص

توسرعه » یخواهند داشت. در خاتمه، کاربست راهکارها
 ،ییکوچرک روسرتا عیصرنا جادیاز ا تیحما ،ینیکارآفر

 ،یبخرش کشراورز یدرآمرد و سرودآور تیبهبود و تقو
و  یشررهر یدسررتمزدها انیررم یترروازن منطقرر جررادیا

 یهرراانبررا بحر یسررازگار نرردیفرا لیتسرره ،ییروسررتا
کرره از  «ییاشررتغال زنرران روسررتا جررادیو ا یطرریمح
 یمطالعات منتخب به دست آمده اسرت، بررا بیفراترک

 .شودیم شنهادیپ یشهر-کاهش مهاجرت روستا

 منابع .7

 ،یقخال  و نیحس ،زادهمیکر  ،محسن  ، ریه یاریآقا -1
به  میعوامل مؤثر در تصم لیتحل(. 1397) لیعق

د )مور یرفتار یایدر قلمرو جغراف انییمهاجرت روستا
، مجله شهرستان ورزقان( نا،یمطالعه: دهستان س

 . 42 -57(: 1) 9های روستایی، پژوهش
 ینب ،میمر ،یدشتاب یدهقان ،ساسان ،یاریاسفند -2 
(. 1398) درضایآباد، حم لیخل ییرزایو م قهیصد ان،یئ

 فقر و مهاجرت از روستا به نیب تیرابطه عل یبررس
 -89(: 88) 22، مجله روستا و توسعه ران،یشهر در ا

71. 
(. 1397) ژنیب ،یسادات و رحمان دهیحم یریآقام -3
ر ب دیبا تأک ییغذا تیدر امن ییمهاجرت روستا ریتأث

سار شهرستان خوان ی: روستاهایمنابع آب )مطالعه مورد
 .56 -76(: 59) 16 ،ایمجله جغرافاستان اصفهان(، 

 ،یو هاشم یذوالفقار لب، مصطف ،محمد ،یجمال -4
ترل برنامه جهانی کن یخیتار نهیشی(. پ1393) داحمدیس

 .161 -191 (: 20) 6 ،یپزشک خیفصلنامه تارجمعیت، 
 اکبر و خسرو یعل ،یعنابستان ،اکبر یعل لو،یتق -5
 ییروستا تیساختمان جمع لی(. تحل1398رضا ) ،یگیب

مجله مطالعات  ه،یخرد شهرستان اروم یدر نواح
 .35-53(: 1) 14 ،ییروستا یسکونتگاهها یزیربرنامه
 لی(. تحل1399) نیحس ان،یعباس و منصور ،ییرجا -6
در  ییروستا یسکونتگاه یتیتحوالت جمع ییف ا

 ،ییاف  هیپا یبا استفاده از واحدها رانیا یمنا ق مرز
 .66-81(: 1) 9دوره  ،یمجله علوم و فنون مرز

در  یدی(. عوامل کل1389اهلل ) بیحب ،یزنجان -7
ا مجله روست ،یشناختتیجمع دگاهیاز د ییتوسعه روستا
 .1-26(، 4) 13، و توسعه

 انریا تیجمع ینیبشی(. پ1395اهلل ) بیحب ،یزنجان -8
مجله ، 1420تا سال  ییوروستا یشهر کیبه تفک

 .103 -114(: 3) 8 ،رانیا یمطالعات توسعه اجتماع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 14

https://jvfc.ir/article-1-69-fa.html


 1399 پاییز(، 3، پیاپی )سومفصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، دوره اول، شماره                                                             14

 یاریآقا ن؛یزاده، حس میکر رستار؛یم ،یصدرموسو -9
موانع  لی(. تحل1399) لیعق ،یمحسن و خالق ر،یه
 :ختهیبه روش آم ییتوسعه روستا یهابرنامه یبخشاثر

و  ایمجله جغرافموردمطالعه شهرستان ورزقان، 
 .293 -317(: 72) 24 ،یزیربرنامه
تحوالت و (. 1396جول )محمد ،یشواز یعباس -10
مؤسسه  ران،یا یاسوم یدر جمهور تیجمع تیوضع

 کشور. تیجمع یجامع و تخصص تیریمطالعات و مد
بر پزوهش  یدرآمد(. 1395کرسول، جان ) -11
 هیو راض یاکبر یترجمه مرت  ،ختهیآم یروشها
 تهران: انتشارات جامعه شناسان. ،یاکبر
 یحجت و عسکر ،یاریورمز ،لیخل ،یکونتر -12

 تیجمع ندهیانداز آ(. چشم1392ندوشن، عباس )
 ییروستا داریتوسعه پا تیریمد یهاو چالش ییروستا
 .1 -23(: 2) 16، مجله روستا و توسعه ران،یدر ا
حجت و  ،یاریورمز ،یعل ،یاسد ،ودیم ،یانیک -13
و  ی(. مدل معادالت ساختار1395اکبر ) یعل ،یبرات
در بخش  ییمهاجرت روستا یامدهایعلل و پ یقیتلف
 -)روستا یمجله توسعه محلشهرستان نهاوند،  انیک
 .339 -358(: 2) 8 (،یشهر
ا در روابط متقابل شهر و روست(. 1386کنت ) نچ،یل -14

و  ی، ترجمه: محمدرضا رضواندر حال توسعه یکشورها
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