فصلنامه علمی-پژوهشی

نگر 
شهای نو در جغرافیای انسانی

سال دوازدهم ،شماره اول ،زمستان 9318

اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحوالت محیطی -اکولوژیکی و
کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت
زهرا ملکی
دانشجوی دکترای جغرافيا و برنامه ریزی برنامه ریزی روستایی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران

نصراهلل موالیی هشجین

1

استاد گروه جغرافیا ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران

محمد باسط قرشی مینا آباد
استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
تاریخ دریافت8931/06/ 31 :

تاریخ پذیرش8931/ 10 / 10 :

چکیده

مهاجرت بازگشتي فرايند مهاجرت از روستا به شهر و اقامت نسبتًاًا طوالني در آنجا و سپس بازگشت به موطن روستا يي است .عوامل

مختلفي در اين فرايند تأثیر داشته و مهاجران بازگشته در تحوالت روستا نقش ايفا کردهاند .هدف تحقيق حاضر تحلیل و اثرات
تهای معکوس در تحوالت روستایی شهرستان رشت در طی دو دهه اخیر است .سؤال اصلی مقاله این است که
پیامدهای مهاجر 
تحوالت روستاهای بخش ساحلی در ابعاد مختلف توسعه تا چه حدی در تعداد و میزان مهاجرت معکوس رابطه دارد و میزان
تهای معکوس در روستاهای ساحلی و جلگهای چگونه بوده است؟ به همین منظور به روش
تفاوتها و اثرات و پیامدهای مهاجر 
کتابخانهای و میدانی به دنبال جمعآوری اطالعات و اسناد مورد نیاز بوده و جهت تکمیل دادهها و اطالعات از ابزاری مانند مشاهده
مستقیم و عکس و پرسشنامه نیز استفاده نموده و برای تعیین جامعه نمونه در مطالعات میدانی از روش مورگان استفاده شده است.
تهای روستایی در طی سالهای اخیر شدت یافته و خانوادهها تمایل زیادی برای
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد مهاجر 
بازگشت به روستاها دارند .این روند در روستاهای ساحلی به دلیل برخورداری از آب و هوای ساحلی بیش از سایر نقاط شدت دارد
و اثرات اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی بر جای گذاشته است که بیشترین اثر آن در بخش کالبدی قابل مشاهده است.
واژگان کلیدی :مهاجرت ،مهاجرت معکوس ،روستاهای ساحلی ،شهرستان رشت.

( -1نویسنده مسئول)nmolaeih@iaurasht.ac.ir
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مقدمه
مهاجرت و جابهجایی مکانی انسانها ،بهعنوان موضوعی پایدار در رشتههای گوناگون علوم انسانی و اجتماعی،
توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است .پویایی رابطه انسانها با مکان در قلب پدیدهی مهاجرت قرار
داشته است .به علت گستردگی مهاجرت در دنیای امروز ،همه جوامع بشری به نحوی با چالش مهاجرت بهخصوص
مهاجرت جوانان از روستا به شهرها مواجه هستند( .)Sajjadpour, 2005: 64مهاجرت نقش اساسي در فعلوانفعاالت
مختلف اجتماعي و جمعيتي دارد .عالوه بر ا ني  ،مهاجرت با تأثیرپذیری مهاجران از جنبههای مختلف اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي از م يح ط جديد ،آثار مهمي بر سيماي ظاهري و همچن ني زندگي روزمره افراد دارد که در قالب
ییابد .مهاجرت از روستا به شهر فرآيندي است
یهای فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي نمود م 
تغ يي رات و دگرگون 
گريزناپذير که با آهنگي متفاوت در تمام کشورهاي جهان تجربه شده است .وجود منابع و امکانات مختلف
یشود.
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و  ...در مناطقي که مهاجرپذير هستند ،باعث جذب جمعيت از ساير مناطق م 
یکه نقاط ديگر به دليل عدم دسترسي به ا ني امکانات در زمره نقاط دفعکننده جمعيت محسوب م 
درحال 
یشوند .در
تها از ملزومات آن دوره بوده است؛ اما
دوره صنعتي شدن به دليل نياز شهرهاي صنعتي به نيروي کار ،ا ني مهاجر 
یرویه مهاجرت به سمت شهرها باعث بروز مشکالت بسياري براي کالنشهرها و ساکنان آنها و
پس از آن ،روند ب 
نيز خود مهاجران شده است که مديريت شهري را متزلزل نموده است .شکل غالب مهاجرت در کشورهای جهان
نجمله ایران ،حرکت ی 
سوم م 
کسویه و عمومًاًا بدون بازگشت روستائیان به شهرها است ،اما طی دهه اخیر در نواحی
روستایی کشور الگوی دیگری از مهاجرت تحت عنوان مهاجرت معکوس شکل گرفته است .بهطوری که در نتایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  0931تعداد مهاجرین معکوس (شهر به روستا) بیش از مهاجرت روستا ـ
شهری بوده است .طی این دوره تعداد افرادی که از شهر به روستا مهاجرت کردهاند  7 55546نفر و تعداد افرادی که
از روستا به شهر مهاجرت داشتهاند  51 2 655نفر بوده است ( General Census of Population and Housing

 .)2017, Iran Statistics Centerدر واقع مهاجرت معکوس در این دوره برخالف دورههای قبل بیش از  100هزار
تگذاری و آیندهنگری در نواحی روستایی
نفر بیشتر از مهاجرت روستا به شهر بوده است .از آنجا که هرگونه سیاس 
با ساختار جمعیت بهطور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط پیدا میکند ،تحلیل الگوهای جابهجایی جمعیت و عوامل مؤثر
نرو تحقیق حاضر به بررسی علل شک 
بر آن اهمیت به سزایی دارد .ازای 
لگیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی
م
یپردازد .محدوده مورد بررسی روستاهای ساحلی شهرستان رشت است به علت استقرار در فضای گردشگری ،از
یکه طی سالهای اخیر مهاجرت
تهای عملکردی ویژه و مختلفی برخوردار گردیده بهطور 
خصوصیات و مطلوبی 
لگرفته است.
معکوس به سکونتگاههای شهری و روستایی این محدوده در اشکال دائمی و موقت شک 
تهای کشور را در بر
به دنبال کاهش کیفیت زندگی شهری در ایران مهاجرت از شهر به روستا  ۱۵درصد کل مهاجر 
گرفته و این در حالی است که مهاجرت از روستا به شهر  ۱۳درصد اعالم شده است .رشد فزایندهی زندگی شهری
در ایران طی  ۵۵سال اخیر به گونهای بوده که جمعیت شهری از  ۳۴درصد در سال  ۱۹۶۰بهبه  ۷۳درصد در حال
یدهد جمعیت
حاضر رسیده است؛ این در حالی است که آمار جهانی از  ۳۴به  ۵۴درصد تغییر کرده و نشان م 
شهرنشین ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است .پیامد این تحول ،زیست پذیری پایین و نزول کیفیت زندگی در
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شهرها است که به دو چالش مهم نظام توسعه شهری ایران تبدیل شده است مهاجرت معکوس(مهاجرت از شهر به
روستا) ،از پدیدههای مثبتی است که در سالهای اخیر در کشور شاهد آن هستیم .تداوم این روند میتواند ضمن
کاهش بخشی از مشکالت جامعه شهری ایران ،به آبادی و رونق دوباره روستاها و توزیع نسبتًاًا عادالنه جمعیت در
فضای جغرافیایی کشور بیانجامد .از آنجایی که مسئله مهاجرت ،مسئلهای بسیار مهم و حیاتی برای و روستاهای
تهای ویژهای برای شهرها و بهویژه روستاها میشود ،مطالعه این
کشور است و باعث ایجاد اختالالت و موقعی 
مسئله ضرورت و اهمیت ویژهای دارد .این تحقیق در چارچوب رویکرد مذکور با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ
بین گردشگری و روستاهای ساحلی شهرستان رشت ضمن بررسی چگونگی این تحرک و جابهجایی بین نواحی
لگیری جریان مهاجرت معکوس به روستاهای این محدوده
شهری سعی در شناسایی و تحلیل عمدهترین علل شک 
دارد .بر اساس موارد مطرحشده سؤال اساسی این است که مهاجرت از شهر به روستاهای ساحلی جلگه گیالن چه
پیامدهایی داشته است؟
رویکرد نظری
یشود ،این نوع مهاجرت یعنی
از برگشت جمعیت یا جریان ضد شهرنشینی با عنوان مهاجرت معکوس نامبرده م 
مهاجرت از شهر به روستا شامل کارشناسان و کارمندان دائم و افرادی م 
یگردد که به علت مشکالت فراوان شهری
تهایی م 
اقدام به چنین مهاجر 
یکنند( .)Lucas, 2002: 166مهاجرت معکوس را میتوان حالتی از حاالت «شهر
گرایی نواحی روستایی» قلمداد کرد ،چرا که شهر گرایی حومهها و نواحی روستایی فرایندی اجتماعی است که شامل
گسترش ایدهها و شیوههای زندگی شهری در نواحی روستایی بوده و مش صخ ترین حالت آن ،حرکت جمعیت از
شهرها به نواحی روستایی است ) .(Pacion, 1985: 183از آنجا که مهاجرت در عمل مستلزم بسترهاي مناسب در
مبدأ و مقصد است ،فقدان شرايط بهينه در هر يک از مکانهای مبدأ و مقصد به مهاجرت نکردن منتهي میشود؛ اما
تمايل به مهاجرت ممکن است همچنان قوي باقي بماند .شهر به عنوان مقصد مهاجرت و روستا به عنوان مبدأ
یشود .در مورد شهر اگر فرد
مهاجرت در صورت فقدان مؤلفههای مکاني -فضائي مؤثر به عدم مهاجرت منجر م 
محل سکونت مناسب ،توانا يي مالي الزم و انس با شهر نداشته باشد و در مورد روستا اگر فرد محل سکونت مناسب،
تأم ني شغلي ،درآمد مکفي ،همنشینی با خويشاوندان ،عالقه به زندگي در محل روستا و غيره داشته باشد مهاجرت
صورت نميگيرد(.)Taherkhani, 2002: 84
در رابطه با حدود اداري و سياسي يک کشور دو نوع مهاجرت ،داخلي و خارجي قابل ذکر است .مهاجرت خارجي
تهای داخلي جمعيتي هستند
«مهاجرت مردم از کشوري به کشور ديگر» به کليه حرکات » اطالق میشود و مهاجر 
که در درون مرزهاي يک کشور انجام م 
یگیرد( .)Taghavi, 1999: 118مهاجران داخلي ممکن است از شهر به شهر،
روستا به شهر ،شهر به روستا و روستا به روستا نقل مکان بکنند .بيشتر ني ميزان مهاجرت بر حسب مبدأ و مقصد
شامل مهاجرت از شهر به شهر است و مهاجرت از روستا به شهر ،از شهر به روستا ،از روستا به روستا و وارد شده
یگیرند .در ا ني سرشماري منظور از شهر هر يک از نقاطي است
از خارج از کشور به ترتيب در ردههای بعدي قرار م 
که داراي شهرداري است (.)Results of the General Census of Population and Housing, 2006
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لی معتقد است ،حجم مهاجرت در یک قلمرو مش صخ

نسبت مستقیم با درجه تنوع مناطق موجود در آن قلمرو و

همچنین نسبت مستقیم با گوناگونی مردم آن منطقه و نیز نسبت معکوس با میزان مشکالت غالب بر موانع مداخله
ییابد .لی مهاجرت را جریانی
کننده دارد در صورتی که شدیدًاًا کنترل نشود ،نرخ مهاجرت در طول زمان افزایش م 
یگوید در مقابل هر جریان اصلی مهاجرت ،یک ضد جریان به وجود میآید( .یعنی همیشه
یداند و م 
غالبًاًا منظم م 
مهاجرینی خواهند بود که به این نتیجه م 
یرسند که دریافت اولیه آنها ،منطبق با واقعیت نبوده و یا به اهداف خود
نرسیدهاند و به محل مبدأ خود باز خواهند گشت)
او معتقد است که شدت جریان خالص مهاجرت(یعنی جریان منهای ضد جریان) نسبت مستقیم با اهمیت عوامل
منفی در مبدأ دارد یعنی عوامل دافعه مبدأ به نسبت مهمتر از عوامل جاذبه مقصد است .لی در مورد خصوصیات
یگوید :مهاجرت یک جریان انتخاب کننده است به این معنا که مهاجرین نمونههای تصادفی جمعیت در
مهاجران م 
یدهند بهطور مثبتی انتخاب میشوند یعنی نسبت به
مبدأ نیستند و مهاجرینی که به عوامل مثبت در مقصد پاسخ م 
جمعیت کلی در مبدأ دارای کیفیت باالتری هستند (تحصیلکردهتر ،سالمتر ،جاهطل 
بتر و  )...و مهاجرینی که به
یدهند بهطور منفی انتخاب م 
عوامل منفی در مبدأ پاسخ م 
یشوند برای مثال در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اکثر
مهاجرین اروپایی به امریکای شمالی ،روستائیان غیر ماهری بودند که به خاطر مشکالت اقتصادی ،آزار مذهبی یا
سیاسی و ...از سرزمین اصلی خود راندهشده بودند .درجه انتخاب مثبت با مشکل موانع مداخله کننده افزایش
لاند مسافت طوالنیتری را برای یافتن فرصتهای
ییابد ،به این معنی که افراد هر قدر تحصیل کردهتر باشند مای 
م
اشتغال مناسب طی کنند(.)Todorah, 1988: 23-25

تصویر شماره  -1تغییر جمعیت در اثر مهاجرت
(Source: (Research findings

تغییرات جمعیت هر ناحیه از سطح زمین نشان دهنده بین دو نیرو است-1 :تغییر طبیعی (رشد طبیعی) :حاصل
تفاوت بین زاد و ولد و مرگ و میر است .چنانچه تعداد زاد و ولد در یک دوره بیش از مرگ و میر باشد ،کل
ییابد-2 .مهاجرت :این رابطه ساده (زاد و ولد – مرگ و میر)
یکند و اگر کمتر باشد کاهش م 
جمعیت افزایش پیدا م 
بر اثر نیروی دوم (مهاجرت) تغییر م 
ییابد .وقتی تعداد درون کوچی بر تعداد برون کوچی ،فزونی یابد افزایش
ییابد .تغییرات خالص
یکه کوچ از محلی بیشتر شود ،جمعیت کاهش م 
یگردد و برعکس هنگام 
جمعیت حاصل م 
یآید :تولد و درون کوچی ،کل جمعیت را افزایش م 
کل جمعیت به سبب عمل متقابل چهار عامل پدید م 
یدهد و
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یدهد .ممکن است درون کوچی در نواحی کوچک مهمترین عامل
مرگ و برون کوچی ،کل جمعیت را کاهش م 
افزایش جمعیت باشد ،مثل یک ده کوچک یا بخشی از یک شهر ،ولی در سطح کشوری کماهمیت است .موضوع
یآورد زیرا تا زمانی که مسافرت بین سیارات انجام نگرفته باشد از
مهاجرت در کل جمعیت جهان تغییری پدید نم 
لحاظ اهداف دموگرافی ،زمین یک سیستم بسته محسوب میشود(.)Haggett, 2008: 247
منطقه مورد مطالعه
شهرستان رشت در مرکز گیالن واقع شده است و از جانب شمال به دریای خزر و شهرستان بندر انزلی و از جنوب
یشود مساحت این شهرستان
به شهرستان رودبار و از شرق به آستانه اشرفیه و از غرب به شهرستان فومن محدود م 
معادل  1427کیلومتر مربع است( .)Planning and Budget Organization; 1998; p. 17محدوده مورد مطالعه شامل
روستاهای ساحلی شهرستان رشت که در سه دهستان چاپارخانه ،حاجی بکنده و علی آباد زیبا کنار پراکنده شدهاند
این دو دهستان در طول جغرافیایی  49درجه و  33دقیقه تا  49درجه و  55دقیقه و در عرض جغرافیایی  37درجه و
 22دقیقه تا  37درجه و  72دقیقه قرار گرفته است که از شمال به دریا ،از شرق به شهرستان آستانه اشرفیه و غرب
به شهرستان بندر انزلی ختم میگردد.

نقشه  -1موقعیت شهر رشت
(Source: (https://link.springer.com
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ویژگیهای طبیعی
 توپوگرافیمحدوده مورد مطالعه در دلتای ورودی به دشت حاصل خیز سفید رود واقع گردیده و بعد از سلسله ارتفاعات البرز
یخورد و در جلگه مرکزی گیالن در مثلثی که در
تا سواحل دریای خزر هیچ گونه پستی و بلندی مهمی به چشم نم 
حد فاصل امامزاده هاشم – کیاشهر – حسن رود تشکیل م 
یشود .قرار دارد و بر خالف جلگه شرقی و جلگه شمال
غربی استان دارای وسعت زیادی است .گستردگی جلگه مرکزی به همراه عبور رودخانههای متعدد از داخل و
حاشیه آن و همجواری با دریا و کوهستان ،چشماندازهای طبیعی ،باعث تنوع در فعالیتهای اقتصادی آن نیز شده
یهای این شهرستان از جنوبیترین نقطه تا شمال 
است .ناهموار 
یترین نقطه آن به ترتیب واحدهای جغرافیایی ذیل به
چش م م 
یخورد(.)Iran Consulting Engineers, 1989, p. 9

یهای شهر رشت
(Source: (https://www.annalsofgeophysics.euنقشه -2ویژگ 

ــ واحد کوهستانی
یگیرد شامل ارتفاعات شمالی دامنههای البرز در منطقه امام زاده
این ناحیه که درصد اندکی از مساحت آن را در بر م 
لهای متراکم و انبوه پوشیده شده و با توجه به
هاشم به سمت شهرستان شفت است کوههای منطقه عمومًاًا از جنگ 
شیب باال کمتر دستخوش عوامل فرسایش قرار دارد و در مجموع حفظ و پایداری آب و خاک منطقه شدیدًاًا به
پوشش جنگلی آن وابسته است .لذا تراکم جمعیت و تمرکز سکونتگاههای روستایی در این بخش نیز اندک است
ــ اراضی پایکوهی
این منطقه که در حد واسط کوهستان و واحد جلگه قرار دارد عمدتًاًا پادگانههای آبرفتی و مخروط افکنهها را در بر
یگیرد .مرز این واحد به طرف مناطق کوهستانی با پوشش جنگلی به طرف مناطق جلگهای یا اراضی کشاورزی
م
مش صخ

یگردد .شیب زمین در این بخش تا حدودی مالیم گشته و جریان رودخانهای به تبع آن بار رسوبی خوبی
م
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یگردد به دلیل دارا بودن شرایط مناسب
را در این بخش به جای گذاشته و مخروط افکنه رودخانهای در آن تشکیل م 
قسمت عمدهای از اراضی زیر کشت محصوالت مختلف قرار گرفته یا به سمت کوهستان زیر پوشش جنگل قرار
دارد.
 بخش جلگهای شهرستان رشتاین بخش بیشترین مساحت شهرستان را در بر م 
یگیرد و آن هم به دلیل شیب کم و دارا بودن شرایط مطلوب برای
تهای عمرانی ،استقرار سکونتگاهها ،فعالی 
بیشتر فعالی 
تهای زراعی مناسب است .واحد جلگهای شهرستان رشت در
واقع بخشی از دلتای سفیدرود را تشکیل میدهد که در این محدوده دارای بیشترین گستردگی است و به دلیل
فرسایشپذیری زیاد حوضه آبخیز سفیدرود عمق رسوبات در این منطقه باالدست و بنابراین در نواحی ساحلی نیز
پیشروی خشکی به دریا مشاهده میگردد.
ــ نوار ساحلی:
شهای خشک بیجار ،خمام و لشت نشاء را در بر م 
نوار ساحلی که قسمتهای شمالی بخ 
یگیرد بهوسیله باندهای
ماسهای از جلگه جدا شده است این واحد به دلیل دارا بودن شرایط مطلوب برای فعالیتهای صیادی ،توریستی
بسیار مناسب است.
نشناسی
زمی 
سلسله جبال البرز ،كي

یدهد .کوههای البرز از
مرز هيدرولوژ يكي اقليمي را ب ني فالت مركزي گودال خزر تش يك ل م 

گهای رسوبي ،آذر ني بيروني و دگرگوني تش يك ل شده كه سن آنها از پر كامبر ني تا دوران
چینههای ض يخ م سن 
چهارم متفاوت است ،ا ني
یهای كوهزا يي
نخوردگ 
چی 

کوهها در اواخر دوران مزوزوئ كي
با فاز آلپ ني

لها و
تا اواخر دوران سوم به وجود آمده و گس 

لگیری نها يي
موجب شک 

ا ني

کوهها شده است .دشتهای ساحلي ب ني

کوهپایههای البرز و درياي خزر از رسوبات دريا يي  ،رودخانهای و بادي باضخامتهای متفاوت تش يك ل گرديده است،
بهای كم شيب است كه در نتيجه عقبنشینی دريا به وجود آمده است .آنچه كه
تها معمو ًالًال داراي بهارخوا 
دش 
یتوان در مورد زمی 
م
نشناسی استان گيالن به و ژي ه شهرستان رشت بيان كرد پيدايش آن در دوران چهارم است.
ارتفاعات موجود در سطح زم ني از  0 70هزار سال پيش كه تاريخ بيشتر ني گسترش خي چال در سطح زم ني وجود
داشته و تقريبًاًا وضع كنوني خود را از آن تاريخ بازيافته است ،ا ني دوران با تكامل و گسترش بسيار زياد حيات
جانوري توأم است.
یشده است .در ارتباط با مطالعات
در طول دوران چهارم قديم و جديد پسروي آب به صورت مرحلهای انجام م 
انجامشده قدیمترین پادگانههای دريا يي گيالن و تالش مربوط به اواخر دوران چهارم قديم يعني از  80000تا 30000
سال قبل است .ا ني پادگانهها مخصوصًاًا در طرف ني مخروط افكنهاي سفیدرود از پاي دامنههای کوهستانها به سمت
شمال تا مدار شهرهاي رودسر ،لنگرود ،الهيجان ،رشت ،فومن و  ...در سطح وسيعي گسترده شدهاند( Eslah

.)arabani, 1995: 91
یباشند.
لهای مهم منطقه که در لرزهخیزی و افزایش تخریب مؤثرند به شرح ذیل م 
گس 
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 -1گسل شمال البرز با روند شمال غرب -جنوب شرق با شیب زیاد به سمت غرب
 -2گسل الهیجان با روند شمال شرق – جنوب غرب
 -3گسل ماسوله با روند شمال غرب – جنوب شرق
 -4گسل رودبار با روند شرق -غرب با شیب زیاد به سمت شمال
آمار دادههای لرزهای و تاریخی نشان میدهد که این ناحیه از توان لرزهخیزی باالیی برخوردار است و مطابق نقشه
نلرزهای ایران این ناحیه در منطقه تخریب متوسط تا زیاد قرار دارد .زلزله ویرانگر با شدت  7/3ریشتر در
خط زمی 
 31خرداد  1369در منطقه و سایر زلزلههایی که در منطقه ثبت شده است.
منطقه مورد مطالعه که در جنوب غربی دریای خزر در شمال ایران قرار گرفته است از نظر زمینشناسی بین بلوک
خزر در شمال و پهنه ایران مرکزی در جنوب واقع شده است(.)Molaei, 1995: 7
یشود.
از نظر زمینشناسی محدوده مورد مطالعه در سه بخش زیر تقسیم م 
زمینشناسی ناحیه ساحلی
نشناسی واحد ساحلی ،مشتمل بر نهشتهای ساحلی و ماسهبادی مربوط به عهد حاضر است این نهشتهها در
زمی 
امتداد دریای خزر از جفرود شروع شده و در علی آباد زیبا کنار در مجاورت آبادی حسین کیان ختم میشود .چشم
انداز این منطقه بسیار زیبا و اکثر مجتم 
عهای توریستی ،دولتی و شخصی در این باریکه قرار گرفته است بر اساس
مطالعات استخراج شده مساحت این باریکه در اثر پیشروی و پسروی دریای خزر کاهش و یا افزایش مییابد.
ــ زمینشناسی ناحیه جلگهای:
این ناحیه که در ارتفاع  - 20تا  100قرار دارد سراسر از شالیزارهای برنج پوشیده شده است نهشتههای دریایی و
نهشتههای دلتایی تفکیک نشده حاصل از عملکرد سفیدرود و رسوبات ساحلی کهن و نهشتههای آبرفتی مربوط به
یشود.
عهد حاضر دیده م 
زمینشناسی ناحیه کوهپایهای:
ناحیه کوهپایه در ارتفاع بیش از  100متر قرار دارد تا ارتفاع  500متر نهشتههای ساحل در دهستان الکان و
نهشتههای دلتایی در سنگر اطراف سفیدرود گسترده شده است.
اقلیم شهر رشت
شرایط آب و هوایی به موازات دیگر عوامل محیطی از مهمترین عوامل مؤثر در استقرار و شکلگیری سکونتگاهها به
یآید .هرگونه دخل و تصرف انسانی نیز در محیط به مقدار زیادی تابع شرایط آب و هوایی است توجه به
شمار م 
این ویژگی در برنامهریزی عمرانی و طرحهای کالبدی آمایش سرزمین از دیدگاههای مختلف حائز اهمیت است.
یدهد که این منطقه در فصول گرم و سرد سال تحت تأثیر سیستمهای
مطالعه آب و هوایی شهرستان رشت نشان م 
مختلف فشار قرار دارد هریک از این سیستمها در مقیاس محلی و منطقهای تأثیرگذار بوده و بعد از ورود به سواحل
دریای خزر به نوع دریایی تبدیل م 
یگردند و مهمترین این سیستمها عبارتاند از :پرفشار سیبری ،پرفشار آزور و پر
فشار اطلس شمالی در زمستان .کم فشار آسیایی در تابستان .هر یک از این سیستمها منشاء جریانات مختلف آب و
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یدهند در ذیل به اختصار به
هوایی بوده و میزان بارش و رطوبت و دما ،پایداری هوای منطقه را تحت تأثیر قرار م 
تشریح عناصر جوی منطقه به اطالعات آن از ایستگاه رشت استخراج شده است پرداخته میشود.
جدول  :1مشخصات ايستگاه سینوپتیک شهر رشت
نام ايستگاه
ر شت

موقعيت جغرافيا يي
طول

عر ض

9394

3712

آمار موجود
ارتفاع به متر
36 /7

دوره

نوع ايستگاه
تعداد سال

1382 - 92

سينوپت كي

11

(Source: (Meteorological Organization, 2013

 بارندگيیدهد که آذر ماه با  891/ 74و خرداد ماه با 35 /25
مطالعه بارندگی ایستگاه مورد مطالعه در سالهای آماری نشان م 
میلی متر بارندگی ،پربارانترین و کم بارانترین ماهها هستند ،بررسی آمار بارندگی فصلی سالهای آماری شهر رشت
یمتر ،در فصل تابستان  258 / 09میلیمتر ،در فصل پاییز 529 / 62
یدهد که در فصل بهار  250 / 08میل 
نیز نشان م 
یمتر است .بنابراین فصل پاییز پربارانترین و فصل تابستان کم بارانترین
یمتر و در فصل زمستان  313میل 
میل 
فصلها هستند(.)Meteorological Organization, 2013
جدول  :2بارندگي ماهانه ایستگاه رشت (میانگین  01ساله)
یمتر
میانگین به میل 

بارندگی فصلی

ردیف
آذر

801/9

529 /6

آبان

891/7

مهر

187 /8

شهریور

143

مرداد

160

تیر

258

35 /5

خرداد

62 /3

اردیبهشت

43 /8

فروردین

68 /3

اسفند

94 /1

بهمن

18/2

دی

127 /3

میانگین ساالنه

104 /5

250

313

(Source: (Meteorological Organization, 2013

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

نمودار شماره  :1بارندگي فصلی ایستگاه رشت
(Source: (Meteorological Organization, 2013
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پیامدهای محیطی و اکولوژیکی مهاجرت معکوس
یکنند.
تهای روستا-شهری حدود  ۲۵درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی م 
امروزه در نتیجه رشد مهاجر 
این در حالی است که قبل از شروع تغییراتی که از آن با نام مدرنیته یاد میشود و همه حوزههای زندگی اجتماعی،
یدادند.
اقتصادی و فرهنگی ما را درنوردید ،روستاها درصد بیشتری از جمعیت را در خود جای م 

مهاجرتهای گسترده به شهرها مسائل و مشکالت عدیدهای را به ویژه در پایتخت یا برخی از مراکز استانها به
بها و مسائل اجتماعی مانند اعتیاد ،سرقت و مسائلی از این
یکاری ،حاشیهنشینی و انواع آسی 
وجود آورده است .ب 
یرویه به شهرها بوده است .در واقع در پنج دهه اخیر ،یعنی از برنامه عمرانی
دست کمترین پیامدهای مهاجرت ب 
سوم تا به امروز موضوع توسعه ،برنامهریزی منطقهای ،ب ثح

طرح کالبدی ملی و متوازنسازی توسعه

آمایش ،ب ثح

و کاستن از توسعه نامتوازن ،همگی موضوعهایی بوده که به اشکال مختلف با یکدیگر ارتباط دارند و در نهایت به
تگیریها و محدودیتهای اقلیمی که
موضوع توسعه پایدار و توسعه همه جانبه ختم میشود .در حال حاضر با سخ 
در بارش و تغییرات آب و هوایی وجود دارد ،در برخی از مناطق دیگر مهاجرت از حق انتخاب خارج شده و
تها در میان است .این امر
تهای اکولوژیک به عنوان موج جدید مهاجر 
صحبت از نوعی الزام و اجبار و مهاجر 
بها و پهنهها و عرصههای مختلف جغرافیایی جمعیتی را در
یتواند تعادلهای نیمبند فعلی جمعیتی بین هم قط 
م
را به هم بزند و روندهای مهاجرتی را تشدید کند.

سطح کالن کشور و روستا-شهر در معنای مورد نظر این ب ثح

روستا در معنای اصلی آن با کشاورزی گرهخورده و عنصر حیاتی کشاورزی نیز آب است و خاک و خاک بدون آب
هم برای زندگی روستایی -کشاورزی محلی از اعراب ندارد .حتی اگر خاک یک منطقه حاصلخیز و مستعد
کشاورزی باشد بدون بارندگی و آب دیگر روستا معنایی نخواهد داشت .یکی موضوع کار و اشتغال و هزینههای
زندگی در شهر است که جمعیت زیادی از روستاییان را مجبور به بازگشت کند و دیگری ایجاد ،کشف و پیدا کردن
فرصتهایی برای اشتغال و کار که خیلی مبتنی بر کشاورزی و آب نباشد .اگر این دو در بلندمدت و یا در میانمدت
اتفاق بیافتد ممکن است بتوان مهاجرت معکوس مهاجرت معکوس را مشاهده نمود؛ که البته این امر موجب زیبایی
و رونق بیشتر روستاها خواهد شد و به روستاها رونقی دوباره خواهد داد در روستاهای ساحلی  78 /8درصد معتقدند
که مهاجرت معکوس موجب رونق و زیبایی روستاها شده است در روستاهای مرتبه دوم در حد متوسط تا زیاد
موجب رونق شده است و در روستاهای مرتبه سوم نیز در حد متوسط تا زیاد موجب زیبایی روستاها شده است
مانداز زیبا
جدول  :3میزان تأثیر مهاجرت معکوس بر بهرهمندی از اقلیم و چش 
شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد
مجموع

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

5

1

1

33

15 /2

3/0

3/0

100

10

16

4

33

30.3

48.5

14

14
42.4
31
31.3

تعداد

26

درصد

78 /8

تعداد

3

درصد

9.1

تعداد

3

درصد

9.1

42.4

تعداد

32

29

درصد

32.3

29.3

(Source: (research findings

12.1
2
6.1
7
7.1

خیلی کم

مجموع

100
33
100
99
100
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در اصل بهرهگیری از منابع طبیعی روستاها نیازمند دانش گسترده است؛ زیرا یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در بازار
جهانی و رقابت حمایت از خودکفایی ملی در امر تولید است .منابع طبیعی روستایی سهم عمدهای از تولید داخلی را
به خود اختصاص داده است به همین علت بهترین استراتژی برای کنترل نرخ بیکاری در کشور سرمایهگذاری در
یتوانیم با توسعه علوم و تکنولوژی مدرن کشاورزی نه تنها محصوالت کشاورزی را
عرصه مسئله صنعتی است .ما م 
به سایر کشورها صادر کنیم ،بلکه شاخص اقتصادی کشور را نیز به نحو کارآمدی افزایش دهیم .دولت به طور واقعی
به دنبال کمک به بخش کشاورزی و دامداری است و باید بسترهای توسعه این دو صنعت را به روشهای مدرن و
علمی مهیا کند تا دامداران و کشاورزان دلگرم به فعالیت کارآمد در حیطه کاریشان شوند .استفاده بهینه از منابع
روستایی به عنوان حلقه تمام کننده زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی ،نقشی اساسی در توسعه پایدار بخش
یکند .ایجاد مراکز اشتغالزایی در این
کشاورزی داشته و از ایجاد ضایعات در محصوالت کشاورزی جلوگیری م 
یآید و در صورتی که دولت برنامهریزی
حوزه انتخابیه یک اولویت مهم اجتماعی و اقتصادی برای مردم به شمار م 
کارآمدی در این راستا انجام دهد بسیاری از مشکالت بیکاری جوانان برطرف خواهد شد .بخش خصوصی باید در
سطح ملی با اتکا بر یک استراتژی علمی آغاز شود .در حال حاضر در روستاهای ساحلی از نظر  78 /8درصد در حد
بسیار زیاد تا زیاد مهاجرت موجب بهبود تأسیسات و تجهیزات در روستا شده است در روستاهای با فاصله کم از
ساحل در حد زیاد تا متوسط موجب بهبود تأسیسات و تجهیزات در روستا شده و در روستاهای با فاصله زیاد در
حد متوسط موجب بهبود تأسیسات و تجهیزات در روستا شده است در مجموع وضعیت در روستاهای ساحلی بهتر
بوده است
جدول  :4میزان تأثیر مهاجرت معکوس بر بهبود تأسیسات و تجهیزات در روستا
شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد

بسیار زیاد
تعداد

81

11

درصد

54 /5

33 /3

تعداد

3

9

درصد

9/1

4

0

12 /1

0/0

19

27.3

57.6

10

21

30.3

63.6

تعداد

21

30

44

درصد

21.2

30.3

44.4

تعداد
درصد

مجموع

زیاد

متوسط

کم

2
6.1
2
6.1
4
4.1

خیلی کم

مجموع
33

0/0

100
33
100
33
100
99
100

(Source: (research findings

تهای روستا-شهری را در ایران از دهۀ  30تاکنون مش صخ
به طور کلی میتوان سه دوره متفاوت از مهاجر 

ن مو د .

تها
الف -در دورۀ اول که به قبل از اصالحات ارضی بر میگردد ،میزان مهاجرتها بسیار پایین بوده و اکثر مهاجر 
یگرفت .ب -دورۀ دوم مهاجرتهای روستایی بین سالهای  1345تا  1365رخ داده است.
بین روستاها صورت م 
این دوره با اجرای قوانین اصالحات ارضی رژیم سابق همراه بوده است .عوامل متعددی به افزایش مهاجرت در این
یتوان به بیکار شدن روستاییان در نتیجۀ دگرگون شدن سیستم زراعی سنتی به نظام
دورۀ کمک کردهاند؛ از جمله م 
ماشینی کشاورزی و جایگزین شدن ماشین به جای نیروی انسانی و گسترش صنایع شهری اشاره نمود .ج -دورۀ
تهای روستا به شهر از ابتدای وقوع انقالب اسالمی تا نیمۀ دوم دهۀ  07ادامه مییابد در اوایل انقالب
سوم مهاجر 
کاهش قابل مالحظهای در آهنگ مهاجرتهای روستایی حاصل شد؛ اما از دهۀ  60دوباره مهاجرتهای روستایی
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آغاز شد .از مهمترین انگیزههای مهاجرت در این دوره از حیث اقتصادی عدم تعادل میان بازده نیروی کار روستایی
و اقتصاد شهری و از حیث اجتماعی ،انزوا زدایی جامعه روستای و ارتقای تحرک روانی و اجتماعی روستاییان بود
تهای عظیم روستاییان بی زمین و
که در این خصوص فرایند جنگ و انقالب تأثیر مهمی داشتهاند .از این رو مهاجر 
تهای روستایی در این دورۀ با ترک زمین ،فروش احشام ،کاهش شدید در
دهقانان به شهرها آغاز شد .مهاجر 
تولیدات کشاورزی ،گرایش خاص روستاییان با درآمد باالتر به زندگی شهری و ایجاد یک قشر از دهقانان ثروتمند
همراه بود .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  13 ، 1335میلیون نفر از جمعیت  19میلیونی کشور
در مناطق روستایی ساکن بودهاند؛ حدود  69درصد جمعیت در مناطق روستایی زندگی میکردهاند .در سرشماری
 1345نسبت جمعیت شهری  38درصد کل جمعیت بوده اما این نسبت در آخرین سرشماری عمومی نفوس و
مسکن  ، 1375به حدود  62درصد کل جمعیت افزایش یافته است .تعداد جمعیت شهرنشین از سال  1335تا سال
یشود تا سال (0041هجری-شمسی) جمعیت شهرنشین کشور به 80
شبینی م 
 1375حدود  6برابر شده است و پی 
درصد کل جمعیت افزایش یابد .تعداد شهرهای کشور در سال  1335از  199شهر به  614شهر در سال 1375
افزایش یافت( .)Iran Statistical Center, 1335 to 1996این افزایش شدید در میزان جمعیت شهرنشین تنها به دلیل
زاد و ولد صورت نگرفته است بلکه در نتیجۀ جابجایی و تحرک قسمت عمدهای از جمعیت مناطق روستایی است
که به دلیل بر هم خوردن اقتصاد روستایی و فقر گسترده به سوی شهرها هجوم آوردهاند .به هنگام سرشماری سال
 10 /7 ، 1335درصد کل جمعیت در نقاطی غیر از زادگاه خود سکونت داشتهاند .در این دوره  3/9درصد به
شهرستانهای غیر مجاور خود مهاجرت کردهاند .چون در سرشماری  1335و  1345محل تولد و اقامت افراد بر
حسب شهرستان پرسش شده و زادگاه افراد بر حسب شهر و روستا مورد مطالعه قرار نگرفته است ،لذا میزان خالصی
تهای داخلی و خارجی کشور بر اساس
یآید .امکان بررسی مهاجر 
از مهاجرت روستاییان به شهرها به دست نم 
دادههای سرشماری  1345نیز بسیار محدود است .از طرف دیگر به دلیل تغییر محدودههای جغرافیایی ،مقایسه نتایج
آن با دادههای سرشماری  1335نیز بسیار مشکل است .از مجموع حدود  52میلیون نفر جمعیت کل کشور در سال
 80 /6، 1345درصد متولد شهرستان محل سرشماری خود بوده و  12 /7درصد را مهاجران شهرستانهای دیگر و
متولدین خارج از کشور تشکیل میدادهاند .از این عده  80 /2درصد در نقاط شهری و  19 /8درصد در نقاط روستایی
یدهد که  2درصد به نسبت مهاجران افزوده شده که مربوط به
سکونت داشتهاند .نتایج این دو سرشماری نشان م 
یباشند .در سال  1335افرادی که حداقل یکبار محل تولد خود را تغییر دادهاند
مهاجرتهای روستاییان به شهرها م 
و در جای دیگر ساکن شدهاند ،معادل  11درصد است که این رقم در سال  1355به  22 /6درصد کل جمعیت همان
ییابد که معلول اثراتی مانند اصالحات ارضی و
یرسد .روند افزایش مهاجرین از سال  1345به بعد شدت م 
سال م 
جذب اعتبارات عمرانی کشور در مناطق شهری است .به طور کلی رشد و گسترش خدمات و صنایع در شهرها و
کاهش بازده نهایی در مناطق روستایی به دلیل ظاهر شدن اثرات اصالحات ارضی و باال رفتن قیمت نفت موجب
سرریز شدن جمعیت روستایی به شهرها بوده است .در سال  4/6 ، 1345درصد جمعیت ساکن در مناطق روستایی را
افرادی تشکیل دادهاند که متولد محل سکونت خود نبودهاند که این رقم در سال  1355به  5/3درصد رسید که این
رقم نشانگر ناچیز بودن مهاجرت بین مناطق روستایی است(.)Asayesh, 1998: 35
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بر اساس دادههای سرشماری سال  ، 1365حدود  5/8میلیون نفر محل سکونت خود را تغییر دادهاند که از این عده
کمتر از  0 70هزار نفر از خارج به کشور مهاجرت کردهاند و  4/9میلیون نفر مهاجران داخلی هستند .در فاصلۀ
سالهای  1355تا  ، 1365هرچند جنگ موجب شده تا بسیاری از ساکنان مناطق شهری درگیر جنگ تحمیلی ،محل
زندگی خود را تغییر دهند ولی حرکت جمعیت روستایی به شهرها اهمیت ویژهای داشته است .در این دوره در
حدود  45 7 225 2نفر از مناطق روستایی مهاجرت کردهاند که  07درصد به شهرها و تنها  30درصد به نقاط روستایی
دیگر وارد شدهاند .بر اساس سرشماری  ، 1365بیش از  3/8میلیون نفر در شهرها زندگی میکردهاند که متولد روستا
بودهاند .مقایسه محل اقامت قبلی با محلی که در آبان ماه سال  1375سرشماری شدهاند ،نشان میدهد که 21 / 68
درصد از کل مهاجران از روستا به شهر و تنها  10 /8درصد از روستا به روستا در طی ده سال قبل از سرشماری
 1375مهاجرت کردهاند .نتیجهای که از این توزیع حاصل میشود این است که بالغ بر  04درصد جمعیت شهرنشین
کشور منشاء روستایی دارند یا به عبارتی کسانی هستند که از روستا به شهر مهاجرت کردهاند .حال این سؤال مطرح
طزیست روستا چه اتفاقی خواهد افتاد و
یشود که اگر تمام این افراد دوباره به روستا برگردند برای جنگل و محی 
م
بهطور حتم پاسخ آن تخریب کامل اراضی جنگلی است بحثی که با برگشت اندک افراد به روستاها در شرف انجام
است و حدود  79درصد از افراد پاسخگو بیان داشتهاند که در حال حاضر در روستاهای ساحلی تخریب جنگل
اتفاق افتاده است .میزان تخریب در روستاهای مرتبه دوم در حد متوسط است و در روستاهای مرتبه سوم نیز
تخریب در حد متوسط بوده است در مجموع میزان تخریب جنگل در حد بیشتر از سایر روستاها بوده است
جدول  :5میزان تأثیر مهاجرت معکوس بر تخریب جنگل
شرح
روستاهای ساحلی

بسیار زیاد
تعداد
درصد

روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد

13
93/4

13
93/4

5

2

33

15 /2

6/1

100

تعداد

2

1

23

درصد

6.1

3

69.7

6

تعداد
درصد

مجموع

زیاد

متوسط

18.2

کم

خیلی کم

مجموع

21
63.6

7
21.2
6
18.2

33
100
33
100

تعداد

15

20

49

15

99

درصد

15.2

20.2

49.5

15.2

100

(Source: (research findings

حهای اشتغالزایی در روستاها و صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای
سالهای اخیر اجرای طر 
ساخت مسکن جوانان ،بیشترین علت رشد روند مهاجرت معکوس در محدوده بوده است .بر اساس ابالغیه جدید
برای ساخت مسکن جوانان صدور مجوز تغییر کاربری برای حداقل  500متر زمین کشاورزی داخل محدوده
نها اقامت دائمی است نه اینکه این خانهها برای
روستایی مانعی ندارد ،البته شرط اصلی صدور مجوز در این زمی 
یگیرند و بعدًاًا بهعنوان ویال بفروش
نها با این عنوان تغییر کاربری م 
تفریح و اقامت فصلی ساخته شوند و اکثر زمی 
یگیرند تا روستائیان اما با حمایت مدیران روستا در
مرسند و در واقع برای سکونت گردشگران مورد استفاده قرار م 
یگردد و بنا به اظهارات مدیران مهاجرتهای
تهای معکوس صادر م 
طی سال اخیر تغییر کاربری صرفًاًا برای مهاجر 
معکوس در تغییر کاربری اراضی نیز تأثیرگذار بوده است میزان تأثیر در روستاهای ساحلی بیشتر بوده است
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جدول  :6میزان تأثیر مهاجرت معکوس بر تغییر کاربری اراضی زراعی
بسیار زیاد

شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد
مجموع

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

مجموع

تعداد

17

12

3

1

33

درصد

51 /5

36 /4

9/1

3/0

100

تعداد

2

11

20

درصد

6.1

33.3

60.6

تعداد

1

12

17

درصد

3

.4 63

تعداد

20

35

درصد

20.2

35.4

33
100
33

3

100

51.5

9.1

04

4

99

40.2

4

100

(Source: (research findings

پیامدهای کالبدی  -فضایی مهاجرت معکوس
ساخت و سازهای روستایی به عنوان یکی از ارکان تأثیرگذار در کاهش مهاجرت از روستا به شهر ،همواره از
دغدغههای مردم و مسئوالن این بخش بوده و به همین منظور و برای افزایش نظارت بر این ساختوسازها و کاهش
فترین آن کمیسیون ماده  ۹۹دهیاریها است .در
تخلفات ،مواد قانونی در وزارت کشور تصویب شده است که معرو 
یها و بخشداریها و همچنین برخور با متخلفان این حوزه تأکید
این قانون بر نظارت دستگاههای متولی مانند دهیار 
شده است ،اما ساخت و ساز در روستاها بهصورت آرام و نامحسوس تغییر نموده است .میزان ساخت و ساز در
روستاهای ساحلی به نظر حدود  89درصد در حد زیاد تا بسیار زیاد بوده است مصداق این مسئله در روستاهای
نآباد و زیبا کنار بسیار قابل مشاهده است در روستاهای با فاصله کم از ساحل میزان تغییرات به نظر
ساحلی مانند امی 
 66 /7درصد در حد متوسط است و برای  57 /6درصد در روستاهای با فاصله زیاد در حد متوسط است در مجموع
تغییرات در روستاهای ساحلی بیشتر است.
جدول  :7میزان تأثیر مهاجرت معکوس بر تغییر الگوی ساخت مسکن و معماری روستا
شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد
مجموع

بسیار زیاد
تعداد

8

درصد

24 /2

زیاد
12
36 /4

تعداد

11

درصد

33.3

متوسط

کم

خیلی کم

9

3

1

33

72/3

9/1

3/0

100

22

33

.7 66

100

تعداد

1

10

19

درصد

3

30.3

57.6

تعداد

9

درصد

9/1

مجموع

42

50

42 /4

50 /5

33

3

100

9.1
6

1

99

6/1

1/0

100

(Source: (research findings

یدهد که در روستاهای
در رابطه با نقش مهاجرت معکوس در اصالح و توسعه شبکه معابر روستا ،نتایج نشان م 
ساحلی  66 /7درصد مهاجرت معکوس را در حد بسیار زیاد در اصالح و توسعه شبکه معابر روستا مؤثر میدانند
روستاهای با فاصله کم از ساحل در حد متوسط تأثیرگذار بوده و بیش از  80درصد میزان تغییرات را در حد بسیار
زیاد تا متوسط م 
یدانند و در روستاهای روستاهای با فاصله زیاد نیز بیشتر نتایج که در حدود  90درصد است میزان
تغییرات را در حدود متوسط تا زیاد م 
یدانند

اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در 946 ...
جدول  :8میزان تأثیر مهاجرت معکوس در اصالح و توسعه شبکه معابر روستا
شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد

بسیار زیاد

4

2

2

3

6.1

6.1

9.1

81

2

33.3

54.5

6.1

11

20

33.3

تعداد

22

درصد

.7 66

12.1

تعداد

2

11

درصد

6.1

تعداد
درصد

مجموع

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

تعداد

24

26

درصد

24 /2

26 /3

مجموع
33
100
33
100
33

2

100

60.6

6.1

04

6

3

99

04/4

60 /1

3/0

100

(Source: (research findings

به منظور تسریع در روند اجرای بهسازی مسکن روستایی و نیل به اهداف این طرح و با عنایت به کسب تجارب
ارزنده و شناسایی نقاط ضعف و کمبود سالهای گذشته ،طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال  1384در
هیئت دولت مطرح شده و به تصویب رسید که تاکنون منشاء اثرات بسیار خوبی در زمینه مقاومسازی مسکن
روستایی در قم بوده است.

این طرح دارای چشمانداز و اهداف بسیار باالیی است که در صورت تحقق بخشی از این اهداف ،شاهد بهبود
کیفیت زندگی در روستاها خواهیم بود .منشور اهداف طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی شامل موادی از جمله
احداث مسکن مقاوم و بادوام روستایی ،تالش در حفظ هویت معماری بومی مسکن روستایی ،تأمین جنبه
زیباشناسانه سیمای روستا ،تأمین مسکن متناسب با نیاز روستایی ،احداث مسکن سبز روستایی ،تغییر فضای
بپذیر و رو به زوال به فضای سرزنده ،شاداب و جاذب و زیبا به لحاظ
روستایی از محیطی غیربهداشتی ،آسی 
جلوگیری از مهاجرت ،تطبیق کالبد مسکن روستایی با زندگی امروزی (احداث مسکن روستایی مطابق زندگی
امروزی) ،گذر از نگرش (تأمین سرپناه برای روستایی) به (تأمین مسکن برای روستایی) ،ارتقاء توسعه سکونتگاههای
روستایی و تالش در نزدیکی سطح بهرهمندی از رفاهیات شهرها و روستاها ،تالش در بهینهسازی مصرف انرژی در
حهای کالبدی و عمرانی روستاها ،تأمین بهداشت محیط
مسکن روستایی ،افزایش قابلیت و سرعت اجرای طر 
روستایی با تولید مسکن روستایی بهداشتی (ارتقاء سطح بهداشت در سکونتگاههای روستایی) ،تالش در به حداقل
رساندن آثار مخرب تقلید کورکورانه از ظواهر شهری نامناسب در تولید مسکن روستایی ،ایجاد تحرک در چرخه
تولید مسکن روستایی ،ترویج الگوهای منتخب و برجسته معماری روستایی به لحاظ فرم و جنبههای زیباشناختی
سیمای روستا و ترویج فرهنگ بیمه و ایجاد زمینههای الزم برای زیرپوشش قرار دادن واحدهای احداثی مسکن
روستایی است .هدف از اجرای این طرح ایجاد حس تعلق پذیری روستائیان به محل سکونت خود و جلوگیری از
مهاجرت آنان به شهر و به دنبال آن مهاجرت معکوس خواهد بود .بر طبق نتایج جدول زیر حدود  80درصد در حد
متوسط تا بسیار زیاد مهاجرت معکوس در همپیوستگی بافت مسکونی روستاهای ساحلی در زمان اجرای طرح
هادی مؤثر بوده است .از نظر تمام پاسخگویان در روستاهای با فاصله کم از ساحل در حد متوسط تا بسیار زیاد
مهاجرت معکوس در هم پیوستگی بافت مسکونی در زمان اجرای طرح هادی مؤثر بوده است و در روستاهای با
روستاهای با فاصله زیاد میزان تغییرات بیشتر در حد متوسط است.
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جدول  :9میزان تأثیر مهاجرت معکوس در هم پیوستگی بافت مسکونی در زمان اجرای طرح هادی
بسیار زیاد

شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد
مجموع

تعداد

16

درصد

48.5

زیاد
9

متوسط
4

27.3
12

تعداد

3

درصد

9.1

تعداد

1

درصد

3

18.2

تعداد

20

72

درصد

20 /2

12.1

1

3

3

9.1

33

81

.4 63

54.5

6

24

72/3

کم

خیلی کم

46 /5

100
33
100

2

72.7
46

مجموع

33
100

6.1
3

3

99

3/0

3/0

100

(Source: (research findings

در رابطه با نقش مهاجرت معکوس در ساخت فضاهای تفریحی  88درصد در حد متوسط تا بسیار زیاد تأثیرگذار
یدهد که میزان تغییرات در حد متوسط است به طوری که
بوده مقایسه این نتایج با روستاهای با فاصله کم نشان م 
برخی از افراد در روستاها اقدام به ساخت فضاهای گردشگری نمودهاند که مورد استفاده روستائیان و گردشگران
قرار م 
یگیرد و در روستاهای با فاصله زیاد نیز میزان تغییرات در حد متوسط تا کم است
جدول  :01میزان تأثیر مهاجرت معکوس در ساخت فضاهای تفریحی
شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد
مجموع

متوسط

کم

خیلی کم

4

1

3

بسیار زیاد

.4 63

12.1

3

9.1

تعداد

2

1

23

4

3

درصد

6.1

3

69.7

تعداد

13

درصد

39.4

تعداد

2

درصد

6.1

زیاد
12

8
24.2

تعداد

17

21

درصد

17 /2

21 /2

13
39.4

12.1
4

9.1
6

12.1

04

9

04/4

9/1

18.2

مجموع
33
100
33
100
33
100

12

99

12 /1

100

(Source: (research findings

در الیحه برنامه پنجم توسعه ایران یک ماده به توسعه روستایی اختصاص دارد که به صورت مفصل در  ۱۳بند به
موضوعاتی مانند بهسازی روستاها ،ارتقای شاخصهای توسعه روستایی و حمایت مالی کشاورزان از طریق اعطای
تسهیالت و همچنین گسترش بیمه اجتماعی روستاییان پرداخته است .بر اساس این ماده دولت مکلف است به
تگذاری ،برنامهریزی راهبردی و نظارت و هماهنگی بین دستگاههای
منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاس 
اجرایی ،ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه
روستایی ،عشایری و جامعه شهری حمایت الزم را از اقداماتی که در این ماده ذکر شده به عمل آورد .همچنین مقرر
شدهاست تا شاخ 
صهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویتبندی خدمات روستایی با توجه
به شرایط منطقهای و محلی ارتقا یابد .دولت باید از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه
خوشه ها و زنجیره های صنعتی ،کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادها و عوامل تولید آن در جغرافیای
روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت
مراکز دهستان های دارای قابلیت توسعه حمایت کند .در ضمن از جمله عواملی که میتواند بر مهاجرت معکوس و
به تبع آن توسعه روستایی کمک نماید ،ب ثح

فناوری اطالعات و ارتباطات است.

اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در 156 ...
جدول  :11میزان تأثیر مهاجرت معکوس در ساخت فضاهای خدماتی
بسیار زیاد

شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای با فاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد
مجموع

تعداد

16

درصد

48.5

تعداد

2

درصد

6.1

تعداد

1

درصد

3

تعداد

19

درصد

19 /2

زیاد

متوسط

کم

9

4

1

27.3

12.1

11

17

33.3

51.5

13

10

39.4

30.3

33

31

33 /3

31 /3

خیلی کم

33

3

3
9.1

مجموع
100

3

33

9/1

100

6

33

18.2

100

7

9

99

7/1

9/1

100

(Source: (research findings

در مورد فضاهای گردشگری در روستاهای محدوده مورد مطالعه با توجه به برخی از روستاها مانند دهنه سر شیجان،
گردشگری در روستاهای مورد مطالعه

فشتکه و روستاهای ساحلی که همگی دارای گردشگری هستند بنابراین ب ثح

مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته است در این رابطه در روستاهای ساحلی  63 /6درصد در حد متوسط تا بسیار
زیاد اظهار داشتهاند که مهاجرت معکوس بر ساخت فضاهای گردشگری تأثیرگذار بوده است و در روستاهای با
فاصله کم از ساحل  66 /6درصد در حد زیاد تا متوسط مهاجرت معکوس بر ساخت فضاهای گردشگری تأثیرگذار
یدهد که شدت اثرگذاری در روستاهای ساحلی بیشتر بوده است
بوده است در مجموع مقایسه نتایج نشان م 
جدول  : 12میزان تأثیر مهاجرت معکوس برساخت فضاهای گردشگری
شرح
روستاهای ساحلی
روستاهای بافاصله کم از ساحل
روستاهای با فاصله زیاد
مجموع

بسیار زیاد

زیاد

تعداد

10

11

درصد

30.3

33.3

تعداد

3

درصد

9.1

9
27.3

تعداد

10

درصد

30.3

متوسط
5
15.2
13
39.4
12
.4 63

تعداد

13

30

30

درصد

13 /1

30 /3

30 /3

کم

خیلی کم

4

33

12.1
4
12.1
5

مجموع
100

4
12.1
6

33
100
33

15.2

18.2

100

13

10

99

13 /1

10 /1

100

(Source: (research findings

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
افزایش هزینههای زندگی در شهر و رشد قیمت خانه در مناطق حاشیهای سبب شده تا مهاجرت معکوس در برخی
مناطق شهری ایران شکل بگیرد .بر اساس اعالم قائم مقام وزارت راه و شهرسازی در سال 800 ،0931منطقه
یدهد قیمت ملک در این نقاط نیز روند صعودی داشته
حاشیهای در ایران شناسایی شده است .برآوردها نشان م 
است .بیش از  81میلیون نفر از جمعیت  21میلیون نفری روستاییان کشور از راه آسفالت برخوردار شدهاند.
سیاستهای اصلی دولت این است که در تمام روستاهای با جمعیت نزدیک به  100نفر یعنی بیش از  20خانوار ،راه
یشود .توسعه راه روستایی به توسعه اقتصاد کشور کمک م 
آسفالت کشیده م 
یکند .فعالیتهای کشاورزی به راه نیاز
دارد و در صورت گسترش راهها هزینههای حمل و نقل کاهش م 
ییابد .از سوی دیگر هزینههای باالی زندگی در
مناطق شهری دشوارهایی را به جمعیت مهاجر روستایی تحمیل م 
یکند .با توسعه راههای کشور زمینههای ایجاد شده
تا حتی در صورت اشتغال فرد روستایی در شهرها ،او بازهم به روستای خود بازگردد .به این ترتیب در روستاهای
نزدیک به مناطق شهری میتوانند در شهر کار کنند و در روستا زندگی کنند .میزان توسعه راهها در مناطق روستایی
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طی سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است .طی سه دهه گذشته روند مهاجرت از روستاها به شهر به شدت
یبافی در روستاها با افت 60
یدهد امور اشتغالزایی مانند قال 
گسترش یافته است .برآوردهای مرکز آمار ایران نشان م 
شبافان روستایی از  120هزار نفر به  04هزار نفر کاهش داشته
درصدی مواجه بوده است .تنها در شیراز تعداد فر 
است .خط فقر یکمیلیون و  100هزار تومانی در مناطق شهری کشور منجر به مهاجرت معکوس شده است.
توزيع جمعيت در روستاهاي ايران به هيچ وجه كي سان نيست و عوامل متعدد جغرافيا يي هم چون توپوگرافي ،اقليم،
نوع خاك ،ميزان آب ،نوع معيشت ،فرهنگ و ...در پراکندگی آن مؤثر است .بهطوری كه روستاهاي غرب ايران
تتر از روستاهاي شرقي است .در مجموع با توجه به تعداد روستاها يي كه طي دهههای اخير خالي از سكنه
پرجمعی 
شده میتوان نتيجه گرفت كه بهطورکلی از تعداد روستاهاي كوچك كاسته شده و جمعيت روستا يي به مرور گرايش
بيشتري به زندگي در روستاهاي پرجمعیت داشته است .با وجود پرجمعیت شدن روستاهاي بزرگ و تبديل برخي از
ا ني روستاها به شهر ،تعداد روستاهاي بزرگ كاهش نيافته و به تدريج به تعداد و جمعيت ا ني روستاها افزوده شده
يگيرد ،تمامي شواهد و مدارك
تها که در اثر مسائل سیاسی و يا حوادث طبيعي صورت م 
است .جز برخی مهاجر 
يكنند .سطح و دامنهاي از فقر وجود دارد كه پا نيي تر
حا يك از آن است كه ا ني فقيرتر ني افراد نيستند كه مهاجرت م 
از آن مهاجرت مقدور نيست و عالوه بر آن خود مهاجرت نياز به امكاناتي براي هزينههاي سفر و حمايت مهاجران
در مقصد تا زماني كه كار تماموقت يا پاره وقتي پيدا كنند ،دارد .بيشتر روستا يي اني كه مهاجرت میکنند از گروهي
هستند كه در روستا وضعيت اقتصادي خوبي دارتد و براي رسيدن به امكانات بهتر به شهر مهاجرت میکنند .و چون
تخصص اغلب آنها در روستا باغداري ،كشاورزي و دامداري بوده است و پس از مهاجرت به شهر موقعيتي براي
یشوند و بیشتر در كارهای دستی مشغول
تهای تخصصی نم 
تخصص آنها وجود ندارد در بیشتر اوقات وارد فعالی 
یشوند كه از نظر سطح درآمدی با روستاها فرقی ندارد و شاید فرد ،شغل ایدئال خود را هم پیدا نكند ،ولی
به كار م 
به علت این كه مهاجرت كرده  ،مجبور است با شرایط بسازد .مهاجرت از روستا به شهر در ایران مرد گزین ،جوان
گزین ،مجرد گزین و با سواد گزین است .مهاجر 
تهای روستاییان غالبًاًا به صورت فردی انجام میشود.میان مساحت
زمین زراعی و مهاجرت رابطهی معکوس وجود دارد .مهاجرتهای روستایی –شهری بیشتر یک مرحلهای است البته
مهاجرت و جابجایی جمعيت روستا يي در مناطق مختلف كشور متفاوت است .مث ًالًال گرايش جمعيت كشور به شهر
تهران موجب پيدايش روستاهاي بسيار بزرگ در استان تهران و پيرامون پايتخت شدهاند ،زيرا اسكان در شهر تهران
براي بسياري از مهاجران به د يال ل متعدد دشوار است و ا ني روستاها به عنوان مراكز خوابگاهي در حاشيه شهر به
وجود م 
یآیند و رشد و توسعه مییابند.
بررسي مطالعات حا يك از آن است كه د يال ل مهاجرت بازگشتي به نواحی روستایی عمدتًاًا اقتصادی ،بومشناختی و یا
در ارتباط باکیفیت زندگی است .به عالوه مهاجرت معکوس در ایران شکل دیگری از مهاجرت معکوس در
کشورهای پیشرفته است ،در کشورهای پیشرفته ساکنین شهرها عمدتًاًا از مشکالت بزرگتر مراکز شهری به دنیای
تهای
یشوند ،اما در کشورهای جهان سوم عمدتًاًا دسترسی به فرص 
قابل اداره تر و سالمتر حاشیه سوق داده م 
شغلی ،مسکن ارزانتر و دیگر دالیل موجب جابهجایی جمعیت از شهرها به سکونتگاههای روستایی میگردد.
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چنانکه در اغلب تحقیقات انجام شده در کشور تأمین زمین و مسکن ارزان قیمت در روستا و نزدیکی به محل کار و
تهای معکوس و بازگشتی مطرح شده است.
لگیری مهاجر 
فعالیت به عنوان مهمترین علل شک 
بدون تردید ،روستاهای پیرامون شهرهای بزرگ از جمله مهمترین کانونهای استقرار جمعیتهای مهاجر از روستاها
و حتی شهرهای کوچک به شمار میآید؛ این روستاها به دلیل برخورداری از امتیاز مجاورت و همزیستی با شهر
بزرگ به ویژه در ابعاد فرصتهای شغلی و بهرهمندی از خدمات و زیرساختها از مزیت ارزانی شرایط زندگی و
بخصوص اجارهی مسکن و یا حتی خرید زمین یا مسکن بهرهمند بوده و تبعا زمینهساز رشد ب 
یرویهی جمعیت در
تهای معکوس به روستاهای شهرهای تنکابن و رامسر متأثر
یشود .عوامل مؤثر در رشد مهاجر 
نگونه از روستاها م 
ای 
از اهداف توسعه است که به شرح زیر عبارتاند از:
عوامل اقتصادی عبارتاند از :درآمد ثابت و دائمی ،امنیت شغلی ،تعادل شغلی (ترکیبی شامل بخشهای کشاورزی،
خگویی منابع ،توزیع و مصرف برای مدتی
تجارت و صنعت) ،امکان کسب یک زندگی آزاد ،تقسیم توانایی پاس 
طوالنی.
عوامل اجتماعی و فرهنگی عبارتاند از :حفظ سالمتی که اساس ادامهی حیات جامعه است و نیز دسترسی ،تهیه و
توزیع آن در سطح جامعه ،توسعهی آموزش که عامل هدایت توسعه و ایجاد یک زندگی سالم است .رسیدن به
خودکفایی بر اساس ارزشهای فرهنگی ،حفظ محیط طبیعی بر سالمتی جامعه .مهاجرت از دیدگاه اجتماعی به
انگیزههای متعددی چون انگیزههای مربوط به تشکیل یا الحاق به خانوار ،تغییر وضعیت زناشویی ،انگیزههای مربوط
لناپذیر شدن شرایط زیست در مبدأ ،تمایل به زندگی در جای دیگر ....
به اعضای خانوار ،تحم 
عوامل سیاسی که در جوامع مختلف م 
یتواند متفاوت باشد ،ولی اصول کلی آن همراه ساختن جامعهی روستایی با
سیاستهای دولت و به دنبال آن استفاده از روستا به عنوان منبع قدرتی پایدار است .و عوامل طبیعی که در این
ب ثح

یگنجد.
کمتر م 

یگذارد و عدم
به طور كلي ،مهاجرت و از جمله مهاجرت بازگشتي ،پيامدهاي مختلفي در مبدأ و مقصد به جاي م 
یهای جمعيتي مناطق به شكست برنامههای اقتصادي ،اجتماعي و عمراني منجر
توجه به كميت و يك فيت جابهجای 
یشود؛ اما افزايش شدت و آهنگ رشد آن در
خواهد شد .اگرچه مسئله بازگشت مهاجران ،پديده نويني محسوب نم 
سرشماري  0931و ت يكأ د ماده  194قانون برنامه پنجم در رشد ا ني پديده اهميت و ضرورت چن ني تحقيقي را نشان
نرو ،بررسی پیامدهای مهاجرت معکوس در شهرستان رشت اهداف پژوهش حاضر بود .جابهجایی
یدهد .ازای 
م
انسانها براي بقاي حيات ،سابقهای به قدمت انسان دارد و پويا يي رابط ة انسان با مكان ،در قلب پديد ة مهاجرت قرار
گرفته است .مهاجرت درونمرزی داوطلبانه ب ني سکونتگاهها شامل انواع :از روستا به روستا ،از شهر به شهر ،از روستا
به شهر و از شهر به روستا است .مهمترین نوع و شكل غالب مهاجرت درون مرزي داوطلبانه در كشورهاي در حال
توسعه ،مهاجرت روستا يي ان به شهرها بوده است و غالبًاًا با انگیزههای اقتصادي صورت ميگيرد .درواقع ،مهاجرت
روستا -شهري در ا ني محدوده ،دستاورد فقر است .در محدود ة مورد مطالعه ،ضعف ساختاري مناطق روستا يي و
تهای شغلي ،مسائل اقتصادي و کمبود خدمات زيربنا يي  -عمراني ،بهداشتي و درماني و آموزشي باعث
كمبود فرص 
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مهاجرت روستا يي ان به شهر شده است .به دنبال پدیده مهاجرت روستا -شهري سرمایههای انساني ،اقتصادي و
یشود؛ ولي در سالهای اخير همزمان با ساير
اجتماعي روستا از فضاهاي روستا يي به سوي مناطق شهري گسيل م 
مناطق كشور ظهور روند جديد مهاجرت داخلي يا جريان« مهاجرت بازگشتي كه تحت عنوان ضد شهرنشینی در
ناحیه مورد مطالعه نيز ظهور كرده است .مهاجرت بازگشتي به عنوان كنش انسان در فضاي جغرافيا يي قابل تب نيي است .
مهاجرت بازگشتي از دافعههای شهرهاي مقصد مهاجرت ،از جمله:

باال بودن هزینههای زندگي ،نداشتن مس نك و اجارهبهای باال ،ب كي اري ،مشكالت فرهنگي و غيره و جاذبههای موطن از
حهای كالبدي روستا ،تملك و احياي اراضي كشاورزي ناشي شده است
جمله :ارايه خدمات زيربنا يي  ،اجراي طر 
تهای معکوس در سطح محدوده تحقیق به دالیل اقتصادی صورت گرفته است
نتایج این تحقیق نشان داد مهاجر 
اغلب افرادی که به دالیل اقتصادی قادر به زندگی در شهرها نیستند به دلیل کمبود هزینههای کمتر در روستا اقدام به
زندگی در روستا میکنند از طرفی برخی از افرادی که در گذشته بنا به هر دلیلی راهی شهرها شدهاند امروزه در زمان
بازنشستگی خود به روستا بازگشتهاند اگر چه تعداد این افراد کم است اما در سطح روستا به چشم میخورند
مهاجرت بازگشتي حا يك از جریان یابی سرمايه از شهر به روستا است .جريان سرمایههای انساني ،مالي به نواحي
روستا يي حا يك از بازساخت جغرافيا يي در محدود مورد مطالعه است .احیای اراضي كشاورزي در روستاهاي هر چند
در سطح اندک نشان دهنده مهاجرت برگشتی است اما مهمترین و بیشترین پیامد مهاجرت را میتوان در بخش
کالبدی از جمله تغییر اراضی کشاورزی ،ساخت ساز واحدهای مسکونی اشاره نمود که موجب بیشترین تغییر در
روستاهای شهرستان شده است
یهای اقتصادي خود را در شهر مقصد صرف خريد مس نك و غيره كردهاند و قسمتي ديگري را
مهاجران قسمتي از دارای 
به روستا بازگرداندهاند؛ ولي بازگشت سرمایههای انساني ،مهارت ،تجربه ،سرمایههای اقتصادي در قالب مهاجرت
بازگشتي نوعي جرياني س كي لوني سرمايه در فضاي ناحيه دارد كه از روستا به شهر و سپس به روستا جريان يافته است.

مهاجران بازگشته ضمن نوسازي مس نك روستا يي  ،به سرمایهگذاری و ايجاد مشاغل غیر کشاورزی ،توسعه دامپروری
تهای اجتماعي از جمله حضور در شوراي اسالمي روستا نيز مشاركت فعال ايفا
صنعتي و غيره پرداخته و در فعالی 
کردهاند .در نتيجه ،مهاجران بازگشته در افزايش سرمایههای اجتماعي روستا نيز نقش مثبتي داشتهاند .از ا ني رو ،بهتر ني
راه براي جلوگيري مهاجرت روستا يي ان و تخلیه روستاها ،افزايش درآمد روستا يي ان و جلوگيري از مسائل اجتماعي و
حاشیهنشینی در شهرها ،ايجاد و متنوع سازي اشتغال روستا يي  ،ايجاد نواحي صنعتي روستا يي است.

ارزیابی فرضیهها
بین مهاجرت معکوس و تحوالت محیطی -اکولوژیکی رابطه وجود دارد
در طی سالهای اخیر مهاجرت معکوس در سطح منطقه موجب شده تا تغییر و تحوالتی در محیط دیده شود که از
جمله تغییر کاربری اراضی که به دلیل ساخت و سازها صورت گرفته است که اغلب بهعنوان ویال بفروش میرسند
و در واقع برای سکونت گردشگران مورد استفاده قرار م 
یگیرند تا روستائیان اما با حمایت مدیران روستا در طی
یگردد و بنا به اظهارات مدیران مهاجرتهای
سال اخیر تغییر کاربری صرفًاًا برای مهاجرتهای معکوس صادر م 
معکوس در تغییر کاربری اراضی نیز تأثیرگذار بوده است و از موارد دیگر استفاده از مصالح با دوام است که در بیش
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از  90درصد از روستاها رواج یافته است و تخریب جنگل هم بهعنوان یکی از آسیبهایی است که مهاجرت
معکوس در پی داشته است در مجموع میتوان گفت تغییرات محیطی و اکولوژیکی در سطح روستاها صورت گرفته
است که به دلیل مهاجرت معکوس بوده است بنابراین بین مهاجرت معکوس و تغییرات محیطی – اکولوژیکی رابطه
وجود دارد.
بر اساس آزمون همبستگی اسپرمن به لحاظ اثرات مهاجرت معکوس بر تحوالت محیطی– اکولوژیکی و
شاخصهای مربوط همبستگی معناداری مشاهده میشود که ارزش آن در سطح  0/ 01و  0/ 05درصد اطمینان معنادار
یکند و مقدار ضریب به دست آمده از
است بدین صورت که سطح معناداری آزمون ارتباط بین دو شاخص را تائید م 
آزمون ،رابطه مثبتی را بین دو آزمون نشان میدهد بدین صورت که هراندازه که مهاجرت معکوس افزایش یابد به
ییابد.
همان اندازه میزان تحوالت محیطی– اکولوژیکی افزایش م 
بین مهاجرت معکوس و تحوالت کالبدی  -فضایی رابطه وجود دارد
ساختوسازهای روستایی به عنوان یکی از ارکان تأثیرگذار در کاهش مهاجرت از روستا به شهر ،همواره از
دغدغههای مردم و مسئوالن این بخش بوده و به همین منظور و برای افزایش نظارت بر این ساخت و سازها و
فترین آن کمیسیون ماده  ۹۹دهیاریها
کاهش تخلفات ،مواد قانونی در وزارت کشور تصویب شده است که معرو 
یها و بخشداریها و همچنین برخور با متخلفان این
است .در این قانون بر نظارت دستگاههای متولی مانند دهیار 
حوزه تأکید شده است ،اما ساخت و ساز در روستاها بهصورت آرام و نامحسوس تغییر نموده است .در رابطه با
یدهد که  90درصد مهاجرت معکوس
نقش مهاجرت معکوس در اصالح و توسعه شبکه معابر روستا ،نتایج نشان م 
در اصالح و توسعه شبکه معابر روستا در حد متوسط تا بسیار زیاد تأثیرگذار است بر طبق نتایج جدول زیر 39
درصد در حد متوسط تا بسیار زیاد مهاجرت معکوس در هم پیوستگی بافت مسکونی در زمان اجرای طرح هادی
مؤثر بوده است در رابطه با نقش مهاجرت معکوس در ساخت فضاهای تفریحی حدود  80درصد در حد متوسط تا
بسیار زیاد تأثیرگذار بوده به طوری که برخی از افراد در روستاها اقدام به ساخت فضاهای گردشگری نمودهاند که
مورد استفاده روستائیان و گردشگران قرار میگیرد.
در مورد فضاهای گردشگری در روستاهای محدوده مورد مطالعه با توجه به برخی از روستاها مانند دهنه سر شیجان،
فشتکه و روستاهای ساحلی که همگی دارای گردشگری هستند بنابراین ب ثح

گردشگری در روستاهای مورد مطالعه

مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته است در این رابطه  46 / 46درصد در حد متوسط اظهار داشتهاند که مهاجرت
معکوس بر ساخت فضاهای گردشگری تأثیرگذار بوده است و  38 / 38درصد در حد زیاد مهاجرت معکوس
برساخت فضاهای گردشگری تأثیرگذار بوده است.
صهای
بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن به لحاظ اثرات مهاجرت معکوس بر تحوالت کالبدی  -فضایی و شاخ 
مربوط همبستگی معناداری مشاهده م 
یشود که ارزش آن در سطح  0/ 01و  0/ 05درصد اطمینان معنادار است
نصورت که سطح معناداری آزمون ارتباط بین دو شاخص را تائید م 
بدی 
یکند و مقدار ضریب به دست آمده از
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یدهد بدین صورت که هر اندازه که مهاجرت معکوس افزایش یابد به
  رابطه مثبتی را بین دو آزمون نشان م،آزمون
. فضایی افزایش مییابد- همان اندازه میزان تحوالت کالبدی
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