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  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ ، پذیرش:۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ دریافت:

تحلیلــی پویــا از تــأثیر نوســانات بارنــدگی بــر فقــر روســتایی در 
  ایران

  ‡مجید احمدیانو  *،†علی مهرگان
   مازندراندانشگاه  †
   تهراندانشگاه  ‡

کننـد و بـه  فقـرای کشـور در روسـتاهای ایـن سـرزمین زنـدگی میبخش عظیمی از  .چکیده
های مرتبط با آن مشـغولند، تغییـرات اقلیمـی بـا تغییـر در میـزان بـارش  کشاورزی و شغل

ریزی برای مواجهه مناسب بـا  برنامه منظور بهتأثیر به سزایی در زندگی آنان خواهد گذاشت. 
این تغییر به درستی تحلیل و تبیـین شـود. در  این تغییرات اقلیمی الزم است تا ابتدا اثرات

این پژوهش ما بر آن شدیم تا تأثیر نوسـانات بارنـدگی را بـر فقـر روسـتایی در بـازه زمـانی 
بسنجیم، جامعه آماری این مقاله را افـراد سـاکن روسـتاهای کشـور تشـکیل ۱۳۹۲-۱۳۶۱

در  ARDLحلیــل ای بلندمــدت اســت، از ت لهئدهنــد. بــرای آن کــه مبــارزه بــا فقــر مســ می
اقتصادسنجی استفاده کردیم، نتـایج، وجـود رابطـه مثبـت میـان فقـر روسـتایی و نوسـانات 

کند، همچنین نتایج این پژوهش رابطه میان فقر روسـتایی و تسـهیالت  بارندگی را تأیید می
عدم کارایی مناسـب اعتبـارات  ی دهنده کند که نشان به بخش کشاورزی را ناچیز برآورد می

 داده شده برای اعطای تسهیالت در این بخش است.تخصیص 
و  EGARCH تغییرات اقلیمی، فقر روستایی، نوسانات بارندگی، های کلیدی: واژه

ARDL. 
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 قدمهم -۱
ترین منطقه جهان یکی از کشورهایی است که با بیشترین  ایران با قرار گرفتن در کم آب

نظر مطلق،  ایران و تولیدات کشور، ازرو است. مردم  هآبی روب پذیری در برابر کم  آسیب
بیش از بقیه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مناطقی قرار دارند که برداشت 

درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی  ۹۰آب نسبت به منابع آبی بسیار باالست. بیش از 
برداری  از حد بهرهایران در مناطقی قرار دارند که در آن مناطق برداشت از منابع آبی، 

شود و  فراتر رفته و یا به آن نزدیک است بخش عمده آب در کشاورزی استفاده می پایدار
 ].۱۴[ها در منطقه است  ترین بازده بازده اقتصادی آب کشاورزی در ایران در ردیف پایین

 همچنین در ایران توزیع زمانی و مکانی بارندگی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست،
در صورتی که برای رونق کشاورزی نیاز به بارش در طی سال آبی هستیم. تغییرات اقلیمی 

تواند اقتصاد همچین کشوری را به شدت مورد آسیب قرار دهد، یکی از مهمترین  می
تواند بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، نوسانات بارندگی  تغییرات اقلیمی که در عمل می

 است.
متر کاهش داشته  میلی ۲۵حدود  ۱۳۹۲-۱۳۴۸بارش در بازه زمانی  در ایران میانگین

دهند. درآمد  است. در ایران درصد باالیی از فقرای کشور را افراد روستایی تشکیل می
شود، از طرفی در ایران کشت دیمی  عمده جوامع روستایی در ایران از کشاورزی حاصل می

والت جوی و نوسانات آن به شدت بسیار رواج داشته و این کشت نیز در برابر نز
 .استپذیر  آسیب

در مطالعات انجام شده در ایران تا به حال بحث فقر روستایی در ایران با توجه به بارندگی 
و نوسانات آن از دیده محققین مغفول مانده است، اما در سطح جهانی مطالعات بسیاری 

پذیری و عوامل اقلیمی  یبروی تغییر اقلیم و نوسانات رشد و همچنین بحث فقر و آس
انجام شده است. بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه در رابطه با قاره آفریقا بوده 
است. ویژگی این قاره نیز وابستگی شدید فقرای این قاره به محصوالت کشاورزی (مانند 
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نابع آبی گندم) و همچنین وابستگی تولید این محصوالت به نزوالت جوی به دلیل کاهش م
 باشد. در این مناطق می

تواند اقتصاد روستاییان را تحت تأثیر قرار دهد،  نوسانات بارندگی از دو منظر می
، این نوسانات استنوسانات مثبت و نوسانات منفی، وجه اول؛ نوسانات منفی بارندگی 
بر شود و تأثیر منفی  منجر به وقوع خشکسالی و از بین رفتن محصوالت کشاورزان می

معیشت روستاییان دارد. در نوسانات منفی بارندگی هم مقدار تولید محصول بر اثر وقوع 
و در پی از بین رفتن محصول کشاورز،  یابد، هم متعاقبًا خشکسالی و کم آبی کاهش می

یابد. نوسانات مثبت بارندگی نیز باعث افزایش عرضه  کل کشاورز کاهش می درآمد
کشش است،  ز آنجا که تقاضای محصوالت کشاورزی بیشود. ا محصوالت کشاورزی می

افزایش کمی در عرضه این محصوالت منجر به کاهش قیمت شدید محصول شده و درآمد 
همچنین محصوالتی مانند گندم نیز اگر میزان بارندگی  ].۹[دهد  کل کشاورز را کاهش می

(زنگ گندم) کاهش  از مقدار معینی بیشتر شود میزان تولید آنها به دالیلی مانند سن
تواند تأثیر منفی بر محصوالت  یابد. به همین دلیل نوسانات مثبت بارندگی نیز می می

از طرف دیگر هر چقدر نوسانات بارندگی در طول زمان زیاد باشد  کشاورزی داشته باشد.
گذاری، خرید بذر، سم، کود،  نوعی نااطمینانی در کشاورزان در مسائل مرتبط با سرمایه

 آید.  و ... به وجود می کشت، نوع محصول زمان
ی کشاورزی است و حدود ها فعالیتدهد که عمده درآمد روستاییان کشور از  آمار نشان می

 ۱۳۹۳ تا ۱۳۸۰کنند. در بازه زمانی  درصد از روستاییان از کشاورزی ارتزاق می ۵۰
که  در حالی درصد از کل اشتغال روستایی بوده است، ۵۲طور متوسط بخش کشاورزی  هب

درصد از سهم اشتغال را در اختیار  ۲۶و  ۲۱خدمات و صنعت در همین بازه زمانی حدود 
داشتند، با توجه به باال بودن سهم بخش کشاورزی در اشتغال روستایی، این بخش 

های اقتصادی مرتبط با این  مهمترین درآمد روستاییان در کشور است. بنابراین شاخص
 ].۱۲[ شود به شرایط اقتصادی روستاییان میمرتبط  بخش مستقیماً
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در این پژوهش تأثیر میزان بارندگی و نوسانات بارندگی بر فقر روستایی بررسی خواهد 
متفاوت هستند و الزم  مدت و بلندمدت بعضاً شد. چون در مقوله کشاورزی تفاسیر کوتاه

ین جوامع در نظر گرفته کن کردن فقر در ا ریزی در ریشه است تا هر دو تفسیر برای برنامه
 سازی این تحقیق مناسب باشد. برای مدل ARDLهای  رسد مدل شود؛ لذا به نظر می

  مطالعات تجربینظری و  مبانی -۲
آب و هوای سیاره زمین پس از انقالب صنعتی توسط انسان در معرض تهدید قرار گرفته 

درآمده است. ایران با قرار و تغییرات اقلیمی در حال حاضر به صورت یک معضل جهانی 
ترین مناطق جهان یکی از کشورهایی است که با بیشترین  آب گرفتن در یکی از کم

 مطلق، نظر از کشور، تولیدات و رو است. مردم ایرانه ب آبی رو پذیری در برابر کم آسیب
 برداشت که دارند قرار مناطقی در آفریقا شمال و منطقه خاورمیانه کشورهای بقیه از بیش
 ناخالص داخلی تولید و جمعیت درصد ۹۰ از بیش .باالست بسیار آبی منابع نسبت به آب

 قابل برداری بهره حد از منابع آبی، از برداشت مناطق آن در که دارند قرار مناطقی در ایران
 و شود می استفاده کشاورزی در آب عمده است بخش نزدیک آن به یا و رفته فراتر دوام

  ].۱۴[است  در منطقه ها بازده ترین پایین ردیف در ایران در کشاورزی آب اقتصادیبازده 
های اشتغال کشور در روستاها کشاورزی و دامداری هستند که  ترین بخش دو مورد از مهم

هر دو تا حد زیادی به بارندگی وابسته هستند، از طرفی کشاورزی دیم مستقیم با بارندگی 
دیگر در خیلی از مناطق، کشاورزی با آبیاری نیز تحت تأثیر رابطه دارد و از طرفی 

جویی  بارندگی است، به دلیل سنتی بودن آبیاری در بسیاری از مناطق ایران و عدم صرفه
در مصرف آب کشاورزی، نوسانات بارندگی روی نوسانات تولید محصوالت کشاورزی نیز 

امداری باز مستقیم به بارندگی حوزه د شود. همچنین بخش دامداری نیز در اثرگذار می
های گیاهی مناطق  وابسته است و نوسانات بارندگی باعث از بین رفتن مراتع و پوشش

سو در دامداری بسته نیز با نوسانات بارندگی قیمت علوفه تغییر  شود. از آن چرای دام می
 اثرگذار باشد. تواند شود که روی تولید آن می کرده و نهاده مصرفی دام دچار تغییر قیمت می
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فقر به معنی میزان منابعی است که خانوار برای رسیدن به یک سطح معین رفاه نیاز  خط
شان کمتر از آن باشد،  معروف است و افرادی که رفاه آستانه فقردارد. این سطح رفاه به 

قادر به تأمین نیازهای اساسی  -۱شود که  شوند. فقیر به کسی اطالق می فقیر تلقی می
  تری قرار داشته باشد. در مقایسه با سایر افراد در موقعیت و منزلت پایین - ۲د. نباش
فرد فقیر دارای این احساس است که برای گذران زندگی به اندازه کافی درآمد و منابع  -۳

 ].۴[در اختیار ندارد 
 شود: شاخص درصد افراد فقیر: این شاخص به صورت زیر محاسبه می

(۱)                                             	 ۱۰۰ 
 M ،تعداد افراد (خانوارهای) فقیر در جامعهN  کل افراد (خانوارهای) جامعه وH  اندازه

 است.» درصد افراد فقیر«فقر بر حسب 
معیار دیگری برای محاسبه فقر است. این معیار در واقع مجموع انحراف  شکاف فقر:

 کند. صورت درصدی از خط فقر بیان می درآمد فقرا از خط فقر را به

(۲)                                              .
∑ ۱  

P.G  ،شکاف فقر∑ g۱  مجموع انحراف درآمد فقیرها نسبت به خط فقر وL  خط فقر
 . که:است

(۳)                                              
X  درآمد فردiم وا g عبارت دیگر کمبود درآمد وی نسبت ه شکاف درآمدی این فرد یا ب 

۰به خط فقر است. برای افراد فقیر 	 g gو برای غیر فقیرها    	  است. ۰
گیری فقر، شاخصی با استفاده از پشتوانه  اولین نفری است که برای اندازه ۱آمارتیا سن

نمود تا به ترتیبی محرومیت نسبی را در شاخص نظری مستدل تدوین نمود. وی کوشش 
ثر از سه عنصر بود: درصد افراد أفقر لحاظ کند. شاخصی که وی در نهایت معرفی نمود مت

  ].۴[ فقیر، شکاف فقر و توزیع درآمد بین فقرا
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و برای اینکه  استترین عامل و هسته مرکزی فقر  از نظر سن محرومیت نسبی مهم
بندی نمود و  فقر لحاظ کند، رفاه افراد فقیر را رتبه گیری اندازهمحرومیت نسبی را در 

ای معادل رتبه رفاه همان فرد فقیر نسبت  سپس به شکاف درآمدی هر یک از افراد وزنه
این، فرد فقیری که در مقایسه با سایرین از رفاه کمتری برخوردار است، تأثیر  بر داد. بنا

ن روش افراد جامعه بر حسب رتبه درآمدشان بیشتری در شاخص فقر سن دارد. در ای
گروه فقیر و غیر فقیر  شوند و سپس با توجه به خط فقر جامعه به دو گذاری می شماره

مجموعه افرادی است که  S(L)خط فقر باشد در این صورت  Lشوند. اگر  تفکیک می
زیر  تک افراد جامعه به ترتیب . شکاف درآمدی تکنیستدرآمدشان از خط فقر بیشتر 

  شود: محاسبه می
(۴)                               							 ۱, … ,                    

 ).۱۳۸۶فقیرها منفی است. (آمارتیا سن،  و برای غیر بودهمثبت  gبرای تمامی فقرا 
آمارتیا سن شکاف درآمدی جامعه را به صورت حاصل جمع وزنی شکاف درآمدی افراد 

 نماید: تعریف می جامعه
(۵)                                             ∅ ∑ ۱  

 ∅ x ،شکاف درآمدیx  شود،  می گیری اندازهدرآمدی است که شکاف نسبت به آن 
 ام وiوزنه اهمیت شکاف درآمدی فرد  vتعداد افراد جامعه،  Nام، iشکاف درآمدی فرد 

تر خواهد بود. از ضریب  بزرگ vضریب نرمالیزاسیون است. هرچه فرد فقیرتر باشد 
شود تا شاخص فقر بین صفر و یک تعیین شود. شکاف درآمدی  نرمالیزاسیون استفاده می
توان به طور جداگانه محاسبه نمود. سن، اندازه فقر  ای از جامعه می را برای هر زیرمجموعه

 درآمدی در نظر گرفت، یعنی:        را معادل بیشترین شکاف 
 )۶(                                               ∅   

∅برای افراد فقیر غیر منفی است، بیشترین مقدار  gبدیهی است از آنجا که  x  برابر
                                          :است با مجموع شکاف درآمدی مجموعه فقرا
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(۷)                                                   ∅  

 پیشینه تحقیق -۳
های بارش به طور قابل توجهی بر پویایی فقر خانوار تأثیر  دهند که شوک نشان می ]۲۲در [
های با درجه حرارت باال و اشتغال در مزرعه تأثیر کمتری بر  گذارد. در مقابل، شوک می

کید می گذارند. نتایج بر نیاز به برنامه میروی پویایی فقر   کنند. های حمایت اجتماعی تأ
های  در زمینه تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر فقر، شوکشود که  بیان می ]۲۵در [
گذارد. وی  می وری در کشاورزی، مانند تغییرات بارندگی، بر میزان دستمزدها تأثیر بهره

گرفته و هدف اصلی وی ارزیابی بازار کار است، مطالعه ناهمگونی بازار کار را در نظر 
های بارش باران ارتباط  دهد که هر دو دستمزد زن و مرد به طور مثبت با شوک نشان می

دهد که نسبت حقوق زن به مرد به طور قابل توجهی با شوک  دارد. همچنین نشان می
داری ارتباط دارد،  معنیشود، به طور  بارندگی در مناطقی که برنج زراعی دیم کشت می

شود. تقاضا برای  عنوان مثال، بارش کم (باال) باعث کاهش (نسبت) زن به مرد می به
 شود. نیروی کار زن، در سیستم برنج دیم بیش از نیروی کار مرد دچار تغییرات می

که ابعاد در این منبع بیان شده ، است  به بررسی خدمات اکو سیستمی و فقر پرداخته ]۲۳[
ر فقط از دو منظر مربوط به درآمد و دارایی، و همچنین امنیت غذایی و تغذیه نگریسته فق

شده است؛ با اینکه مقاالت زیادی ارتباط بین خدمات اکوسیستمی و فقر را توصیف 
خدمات اکوسیستم؛ در رفاه تأثیر داشته و شاید  اند. آنها در این مقاله مدعی هستند که کرده

ی  ن مردم جلوگیری نماید. در واقع بخش کشاورزی عالوه بر نقش عمدهبتواند از فقیرتر شد
یافته و  خصوص در کشورهای کمتر توسعه هآن در اقتصاد، سهم مهمی نیز در غلبه بر فقر ب

 ]. ۱۸[ دارد در حال توسعه
کنند که تغییرات  حسن در مطالعات خود در حوزه آسیای میانه بیان می-بوبوژونوف و او

مدت درآمد یک کشور را افزایش دهد، اما  (بارش) ممکن است در کوتاهآب و هوایی 
اند که ممکن  احتماالً در بلندمدت این درآمد از دست خواهد رفت؛ همچنین آنها نشان داده
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تواند در آینده  است تغییرات آب و هوایی (بارش) موجب افزایش درآمد شود اما می
 ].۲۰[ ری درآمدی را تشدید کندو نابراب موجب افزایش نوسانات درآمد شده

در بررسی تغییرات اقلیمی بر تولید گندم در  شزمرد جنجا و همکاران ۲۰۱۳در سال 
) ARDLهای زمانی، و مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( پاکستان با استفاده از سری

پاکستان اند که تغییرات آب و هوای جهانی تأثیری بر تولید گندم در  به این نتیجه رسیده
استفاده  ARDLاند برای این از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی  ندارد. آنها بیان کرده

مدت و بلندمدت داشته و همچنین این تکنیک  کنند زیرا این مدل قابلیت تفسیر کوتاه می
 ]. ۳۴[ نیستنیاز به مانا بودن متغیرها ندارد و لزومی بر این امر 

مسئله شرایط اقلیمی و تغییرات آب و هوایی حداقل در رسد  به هر حال به نظر می
ی بخش ها فعالیتشک) در درآمد افراد روستائی که به خکشورهای گرم و خشک (و نیمه 
 است  نشان داده ]۱۷[عنوان مثال  سزایی خواهد داشت. به هکشاورزی اشتغال دارند تأثیر ب

هوایی وابسته است، زیرا اکثر درآمد شدت به نوسانات آب و  هکه در تانزانیا درآمد افراد ب
اند که کاهش در نوسانات  شود، همچنین آنها به این یافته رسیده آنها از غالت تأمین می

شود. این پژوهش بیان  پذیری فقر افراد در تانزانیا می آب و هوایی منجر به کاهش آسیب
 تواند مهم باشد. یکند که وارد کردن نوسانات آب و هوایی در تجزیه و تحلیل فقر م می

. نتایج حاکی است هبه بررسی رشد بخش کشاورزی و توزیع درآمد در ایران پرداخت ]۲۶[
است. بر اساس این مطالعه تأثیر رشد  ۲۰۰۳- ۱۹۶۸های  از رد فرضیه کوزنتس طی سال

 دار منفی است.   اقتصادی بخش کشاورزی بر روی نابرابری درآمد یک تأثیر معنی
در پژوهشی روند بارندگی و اثرگذاری آن بر رشد ش یوس و همکارانبار ۲۰۱۰در سال 

اقتصادی کشورهای آفریقایی را بررسی کردند، آنها در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که 
دارِ رشدِ ضعیفِ کشورهای آفریقایی بوده است، اما برای دیگر  دهنده معنی بارندگی توضیح

 .]۱۹[ کشورها اینگونه نبوده است
ه شـده اری در منابع آب کشاورزی پرداختگذ به بررسی کاهش فقر از طریق سرمایه] ۲۳[ در

گذاری در مـدیریت آب کشـاورزی و  . آنها با مطالعه جنوب آفریقا دریافتند که سرمایهاست
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پـای آفریقـا  های روسـتایی باعـث کـاهش شـكاف فقـر در بـین کشـاورزان خـرده زیرساخت
  خواهد شد. 

أثیر اعتبارات به بخش کشاورزی بر فقر روستایی به این نتیجـه رسـیدند با بررسی ت] ۲در [
که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت بـر رشـد درآمـد و کـاهش فقـر در 
این بخش بوده است که این اثر مثبت با افزایش حجم اعتبارات حداقل تا دو برابـر مقـدار 

  .تفعلی، روند افزایشی چشمگیری خواهد داش
به بررسی رابطه رشد اقتصـادی و توزیـع درآمـد بـا توجـه بـه نقـش بخـش كشـاورزی  ]۱۳[

ها در رشد اقتصـادی بـر چگـونگی  ها نشان داد كه تركیب و سهم بخش . یافتهاست  پرداخته
گذارد. در مدل رگرسیونی ارائه شده توسط آنها نشـان داده شـد كـه هـر  توزیع درآمد تأثیر می

  شود. در رشد اقتصادی بیشتر باشد توزیع درآمد متعادل می چه سهم بخش كشاورزی
بـار از شـاخص سـن بـرای محاسـبه فقـر در ایـران اسـتفاده کـرد، ایـن  برای اولـین ]۱۴در [

در فقر یعنی جمعیت، کمبود امکانات و درآمـد و  مؤثرشاخص فقر را با توجه به سه عنصر 
تأثیر هـر یـک از ایـن عناصـر بـر انـدازه کند. در واقع، تعیین  نحوه توزیع درآمد محاسبه می

 های ضد فقر است. ی در تدوین سیاستمؤثرفقر، گام 

  مدل تحقیق و روش برآورد -۴
تا  ۶۱ای انجام شده است، دوره زمانی پژوهش از سال  این پژوهش به صورت کتابخانه

دهد. مدل این  بوده و جامعه آماری پژوهش را جمعیت روستایی کشور تشکیل می ۹۲
به صورت زیر معرفی ] ۱۳تجربی [پژوهش با در نظر گرفتن فرضیه کوزنتس و مطالعات 

  شود: می
(۸)    ۰ ۱

۲
۲ ۳ ۴ ۵

																																									 ۶ ۷ 	

  که در آن
: LPRt است.  )(شاخص سن لگاریتم طبیعی فقر روستایی کشور  
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 وری کل عوامل تولید در کشاورزی است.  لگاریتم طبیعی بهره: 
 : بار تکفل در خانوارهای روستایی است.

لگاریتم طبیعی تسهیالت اعطای نظام بانکی به ازای نیروی کار شاغل در بخش : 
 کشاورزی (میلیون ریال بر نفر) است.

 ساله و بیشتر نقاط روستایی است. ۶لگاریتم میزان نرخ باسوادی جمعیت : 
 متر است. : لگاریتم میزان بارندگی در کشور به میلی

گیری نوسانات یک متغیر در  : نوسانات لگاریتم بارندگی است. برای اندازه
های مختلفی استفاده کرد در این مطالعه از مدل  توان از روش طول زمان می

۲EGARGH زیرا:شود  استفاده می] ۲۷[شده توسط  ارائه 
 تبدیل لگاریتمی متضمن مثبت بودن واریانس شرطی است. -۱
برآوردهای حاصل از مدل نمایی نسبت به وجود مشاهدات پرت حساس نخواهند  -۲

 بود.
 EGARCHاین مدل هیچ محدودیتی روی پارامترها ندارد و برای مانایی فرآیند  -۳

ی میانگین شرطی دارای توزیع نرمال و ارزش مطلق مجموع  کافی است، پسماند معادله
ی واریانس شرطی مدل کمتر از واحد  معادلهی لگاریتم واریانس در  ضرایب متغیر با وقفه

 باشد.

  نوسانات بارندگی برآورد -۵
، ابتدا معادله میانگین شرطی با استفاده از متغیر لگاریتم EGARCHبرای برآورد مدل 
) طبیعی بارندگی های مختلف مدل  در حالت ۱۳۹۲- ۱۳۵۸طی دوره زمانی  (

, کائیک (برآورد شد و در  	 ) AICادامه بر اساس کمترین معیار اطالعات آ
ARMA) معادله SBCو شوارتز بیزین ( ۰, از بین معادالت برآوردی انتخاب شد. بر  ۰

ARMAاساس نمودار همبستگی نگار مدل  ۰, ,۱نیز مدل  ۰  عنوان به ۱
تایج مربوطه در ی واریانس شرطی انتخاب شده است. ن ترین مدل برای معادله مناسب
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جز اخالل  ی دهنده نشان ۲ارائه شده است. در این رابطه  )۱۰(بر اساس رابطه  ۱جدول 
 است.  )۹(ی میانگین شرطی رابطه  معادله

(۹)                    ۰ 								 ~ ۰, ۲                     

(۱۰)              	
۲
	

۲ ۱

۱

۱

۱
 

,۱نتایج برآورد مدل  -۱جدول  ۱  
 متغیر ۰    

 ضریب ۵۶۰۰٫۲۲۳ ۰۵۳۱۷۹٫۲ ۷۷۸۰۵۳٫۰ ۴۸۵۸۲۰٫۰ - ۵۶۴۲۳۰٫۰
 tآماره  ۹۸۷۷۹٫۶۱ ۶۲۳۴۴۴٫۱ ۰۳۷۷۴۲٫۵ ۷۵۷۳۶۴٫۱ - ۴۵۲۴۸۱٫۲
 داری سطح معنی ۰۰۰۰۰٫۰ ۱۰۴۵٫۰ ۰۰۰۰٫۰ ۰۷۸۹٫۰ ۰۱۴۲٫۰

  های تحقیق منبع: یافته

 ARDLروش -۵-۱
 ،های زمانی مـورد اسـتفاده در الگـو های رگرسیونی زمانی معتبر خواهند بود که سری تحلیل
بـین آنهـا برقـرار باشـد. بـه منظـور بررسـی  ۴انباشـتگی ی هم باشند و یا حداقل رابطه ۳مانا

هـای  بـرای رگرسـیون ۵گرنجر-توان از روش انگل بلندمدت) میانباشتگی (روابط  وجود هم
های بـیش  جوسیلیوس برای رگرسیون-دو متغیره و از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون
هـای  ها، رهیافت های موجود در این روش از دو متغیره استفاده کرد. اما به علت محدودیت

بین متغیرها پیشنهاد شده است کـه  مدت تری برای تحلیل روابط بلندمندت و کوتاه مناسب
ــــان می ــــن می ــــت  در ای ــــه رهیاف ــــوان ب ــــرد  ARDLت ــــاره ک ــــدل  ].۳۲[اش ــــک م ی
, ۱, ۳, …  توان به صورت زیر نوشت: را می ,

α , ∑ ,۱   
α , ۱ ۱ ۱

۲ ⋯     
β , ۱ ۱ ۲

۲ ⋯  
)۱۱(  
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برداری از متغیرهای قطعی (غیر تصادفی) نظیر عرض از  عملگر وقفه؛ Lکه در آن؛ 
 های ثابت،  مبدأ، متغیر روند، متغیرهای مجازی و یا متغیرهای بروزنزا با وقفه

کار گرفته شده برای  ههای ب وقفه های بکار گرفته شده برای متغیر وابسته و  وقفه
برای تعیین  ۶بیزین -متغیرهای مستقل است. در مطالعات تجربی معموالً از معیار شوارز

  شود. های بهینه استفاده می وقفه
در بررسی وجود رابطه بلندمدت است. که از روشی که  گام دوم در تخمین مدل 

 کنیم.  استفاده می شدهارائه  ]۳۲[
نباشته باشند، این امکان وجود دارد که در ا در صورتی که متغیرهای مدل با هم هم

ی  توان جمله مدت عدم تعادل بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد. بنابراین، می کوتاه
به حساب آورد. این خطا برای پیوند دادن رفتار  ۷»خطای تعادل« عنوان بهخطا را 

گیرد.  استفاده قرار میمدت متغیر وابسته با مقدار تعادلی بلندمدت آن مورد  کوتاه
استفاده نمود. مقدار عددی جزء  ۸ توان از مدل تصحیح خطا منظور، می بدین

تصحیح خطا نشانگر این است که چه میزان از انحراف و عدم تعادل متغیر وابسته در یک 
تر باشد، سرعت تعدیل و  چه این مقدار بزرگ . هرشود میی بعد اصالح  دوره، در دوره

  ].۷[ گشت به مسیر بلندمدت تعادلی بیشتر خواهد بودباز

  های تجربی مطالعه یافته - ۶
میانگین بارش  ۱۳۹۲ تا ۱۳۴۸های  دهد در طی سال اطالعات بارش کشور نشان می

همزمان لگاریتم  ۱شکل متر کاهش داشته است. از طرف دیگر  میلی ۲۵کشور حدود 
داری و معکوس بین فقر روستایی و لگاریتم  دهد رابطه معنی بارندگی و فقر نشان می

 و ۱۳۸۱و  ۱۳۶۹ و ۱۳۶۴ها مانند سال  بارندگی در کشور وجود دارد و در برخی از سال
دهد  نشان می ۳ شکلاین رابطه بسیار شدید است. همچنین  ۱۳۹۱ و ۱۳۸۵و  ۱۳۸۳

  نوسانات بارندگی و فقر روستایی نیز رابطه مثبت دارند.
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  ۱۳۹۲- ۱۳۴۸بارندگی سال میزان  - ۱شکل 
 http://www.wrm.irت آب ایران    یشرکت مدیر ع:منب
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  روند لگاریتمی شاخص فقر روستایی و بارندگی - ۲ کلش

  منبع: شرکت ملی منابع آب و مرکز آمار
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 روند لگاریتمی شاخص فقر روستایی و نوسانات بارندگی  - ۳ شکل

 های تحقیق و مرکز آمار ایران منبع: یافته

های  دهد نوسانات بارندگی و فقر روستایی در بسیاری از سال نشان می ۳شکل همچنین 
و  ۱۳۶۷و  ۱۳۶۶های  ها مانند سال مورد مطالعه هم جهت بوده و در برخی از سال

تأثیر نوسانات بر روی فقر روستایی بسیار زیاد بوده  ۱۳۹۱و ۱۳۸۴و  ۱۳۸۲و  ۱۳۶۹
ادر به توضیح نسبتًا خوبی از است. همانطور که مالحظه شد، متغیرهای اصلی مدل ق

، که برآورد زیر میزان اثرگذاری را هستندتغییرات متغیر وابسته اصلی یعنی فقر روستایی 
  کند. می گیری اندازه

شود.  اطمینان از عدم کاذب بودن روابط بین متغیرها مانایی متغیرها بررسی می منظور  به
  ).۱استفاده شده است (جدول  ۹تهیاف فولر تعمیم -برای این منظور از آزمون دیكی

گیری  با توجه به اینکه متغیر وابسته و یکی از متغیرهای توضیحی با یک بار تفاضل
مدل مناسبی  ARDLمدل پیشنهادی  بنا بر اینشده و بقیه در سطح مانا هستند، مانا

 باشد. برای تخمین و تفسیر نتایج کوتاه مدت و بلندمدت برای این پژوهش می
و همچنین معیار اطالعات  (SIC)برای تعیین وقفه بهینه از معیار اطالعات شوارتز 

کاییک (   کردند. تأیید) استفاده کردیم. که هر دو معیار یک وقفه بهینه را AICآ
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  یافته برای متغیرهای الگوها نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم -۱جدول 

 نتیجهداری معنی داری در سطح بحرانی معنی  متغیر
 ده درصد پنج درصد یک درصد

 مانا در سطح ۰٫۰۱۲۵ ۶۱۹۱۶۰/۲- ۹۶۰۴۱۱/۲- ۶۶۱۶۶۱/۳- ۵۷۰۳۶۳/۳- 
 مانا در سطح ۰٫۰۷۸۱ ۶۱۰۴۰۰/۱- ۹۵۲۰۶۶/۱- ۶۴۱۶۷۲/۲- ۷۳۶۹۷۸/۱- ۲
 سطحمانا در  ۰٫۰۱۶۹ ۲۱۵۲۶۷/۳- ۵۶۲۸۸۲/۳- ۲۸۴۵۸۰/۴- ۰۵۸۲۰۵/۴- 
 مانا در سطح ۰٫۰۶۷۰ ۶۲۷۴۲۰/۲- ۹۷۶۲۶۳/۲- ۶۹۹۸۷۱/۳- ۸۳۳۱۴۷/۲- ۲
 مانا در سطح ۰٫۰۰۰۰ ۶۱۹۱۶۰/۲- ۹۶۰۴۱۱/۲- ۶۶۱۶۶۱/۳- ۵۲۶۰۵۲/۹- 

 نامانا در سطح ۰٫۲۶۷۰ ۶۲۱۰۰۷/۲- ۹۶۳۹۷۲/۲- ۶۷۰۱۷۰/۳- ۰۴۵۴۸۲/۲- 
گیری بار تفاضل مانا با یک ۰٫۰۰۰۱ ۶۲۲۹۸۹/۲- ۹۶۷۷۶۷/۲- ۶۷۹۳۲۲/۳- ۶۱۵۴۱۵/۵- ۱

 مانا در سطح ۰٫۰۰۱۳ ۲۱۵۲۶۷/۳- ۵۶۲۸۸۲/۳- ۲۸۴۵۸۰/۴- ۱۲۴۵۱۹/۵- 
 نامانا در سطح ۰٫۴۱۹۷ ۲٫۶۲۲۹۸۹- ۲٫۹۶۷۷۶۷- ۳٫۶۷۹۳۲۲- ۱٫۷۰۲۱۲۹- 
گیری بار تفاضل مانا با یک ۰٫۰۰۰۰ ۲٫۶۲۵۱۲۱- ۲٫۹۷۱۸۵۳- ۳٫۶۸۹۱۹۴- ۶٫۱۸۵۵۹۳- ۱

  های تحقیق منبع: یافته
وری عوامل تولید در بخش کشاورزی  دار و منفی بودن ضریب مجذور لگاریتم بهره معنی

توان یک  موید نظریه کوزنتس در مطالعه حاضر است. در واقع با حصول این نتیجه می
منحنی کوزنتس ترسیم نمود. بر اساس برآورد منحنی معکوس با یک ماکزیمم هم راستا با 

وری، فقر در مناطق روستایی کاهش  مدل و بر اساس نظریه کوزنتس با افزایش بهره
 یابد اما نرخ کاهش فقر کاهنده خواهد بود. می

شود. و در  دهد افزایش بارندگی سبب کاهش فقر روستایی می همچنین نتایج نشان می
شود. این نتیجه در راستای  مقابل افزایش نوسانات بارندگی باعث تشدید فقر روستایی می

ی مناطق مختلف جهان  دربارهدرباره کشور تانزانیا و همچنین  صورت گرفتهمطالعات 
 نات بارندگی بر تشدید فقر روستایی در ایران اثر مثبت داردکه نوسااست تأیید این فرضیه 

تواند به دلیل شباهت بارش در مناطق مورد مطالعه موارد ذکر شده با شرایط نزوالت  می و
جوی در ایران باشد، بسیاری از کشورهای آفریقایی تحت پوشش صحرای آفریقا و 

 بنا بر این. هستندانی و گرم خشک و گرم و یا بیاب همچنین کشور ایران مناطقی نیمه
سزایی در میزان تولید کشاورزی و متعاقب آن درآمد افراد ه نوسانات نزوالت جوی تأثیر ب

شاغل در بخش کشاورزی و میزان و شدت فقر در این مناطق دارد. در مطالعات مشابه 
 .]۵] و [۳]، [۱[ نشان دادند که بارندگی در کاهش نابرابری درآمد نیز مؤثر است
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  نتایج مدل فقر روستایی -۲جدول 

 متغیر ضریب tآماره داری سطح معنی
۰٫۰۲۴۴ ۲٫۴۶۹۱۰۱ ۰٫۱۵۶۱۴۹ ۱ 
۰٫۰۰۹۶ ۲٫۹۱۷۸۰۵- ۰٫۶۴۶۴۱۲-  
۰٫۰۰۰۷ ۴٫۱۳۸۳۲۶- ۱۸٫۲۸۵۳۸- ۲ 
۰٫۱۱۹۳ ۱٫۶۴۰۵۲۲ ۶٫۷۸۶۸۸۱ ۱

۲ 
۰٫۰۰۰۵ ۴٫۲۵۴۸۴۸- ۰٫۱۰۰۳۱۸-  
۰٫۰۱۷۳ ۲٫۶۳۷۸۰۸ ۰٫۶۶۲۳۱۶  
۰٫۰۱۹۶ ۲٫۵۷۵۵۵۹ ۱٫۶۰۹۵۳۴  
۰٫۰۰۸۴ ۲٫۹۸۲۰۳۳- ۰٫۱۷۳۹۲۸-  
۰٫۰۰۰۰ ۶٫۴۸۰۲۵۲ ۰٫۲۳۵۱۶۱ DP  
۰٫۰۰۰۰ ۹٫۵۴۰۲۴۴- ۰٫۴۰۴۸۱۱- ۱ DN  
۰٫۰۰۰۰ ۷٫۵۹۹۸۹۶ ۰٫۴۸۱۳۷۲ ۹۱۲ 

۰٫۹۷۱۱۴۴ ۲ ۰٫۹۸۲۴۸۰ ۲ 
 های تحقیق یافتهمنبع: 

بر شاخص فقر روستایی منفی است، به ازای هر درصد  )تأثیر میزان بارندگی (
درصد کاهش  ۰٫۱۷۳۲۸افزایش در بارندگی در سال آبی، شاخص فقر روستایی به میزان 

خواهد یافت. این امر به دلیل آن است که کشت دیم در روستاهای ایران رواج داشته و 
. از طرفی افزایش استاین کشت نیز به میزان بارندگی در سال آبی بسیار وابسته 

رابطه مثبتی با فقر روستایی دارد، به ازای هر درصد ) (نوسانات بارندگی 
شود. این نتایج  درصد فقر روستایی بیشتر می ۱٫۶۰۹۵۳۴ر نوسانات بارندگی، افزایش د

بدان معناست که اگر افزایش بارندگی پایدار باشد در کاهش فقر روستایی مؤثر است و اگر 
تواند موجب تشدید فقر در مناطق  پایدار باشد می صورت نوسانی و غیر هاین افزایش، ب

باشد، آن  مؤثرتواند در کاهش فقر  یش متداوم بارندگی میروستایی شود. دلیل اینکه افزا
ریزی دارد و برای تولید در سال بعد باید  است که کشاورزی فعالیتی است که نیاز به برنامه

از همین امسال تصمیم اتخاذ کرد، لذا کشاورزان اگر سال آبی خوبی را داشته باشند و 
های مناسبی را برای آبیاری کشاورزی  انابهای زیاد، احتمال رو همچنین در اثر بارندگی

خود بدهند، شروع به کشت بیشتر و تولید بیشتری خواهند نمود. نوسانات مثبت و منفی 
شود. زیرا در اثر نوسان مثبت در بارندگی و  بارندگی موجب تشدید فقر روستایی می

ری و افزایش حجم محصوالت، از آنجا که کاالهای کشاورزی کاالهای عمدتاً ضرو
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یافته و بعضًا حتی برای کشاورزان صرف  قیمت آن به شدت کاهش هستندکششی  کم
کند تا محصوالت خود را برداشت نمایند، به عبارت دیگر هزینه برداشت تأمین  نمی
شود. همچنین اگر افزایش بارش در کشور در زمان نامناسب رخ دهد موجب از بین  نمی

متوجه کشاورزان است. به دلیل اهمیت  شده وارداز خسارت شود و ب رفتن محصوالت می
امنیت غذایی و ضروری بودن محصوالت کشاورزی برای جامعه در صورت نوسان منفی 
در بارندگی، و کاهش عرضه محصوالت کشاورزی تولید داخل، دولت به وارد کردن 
 محصول مورد نیاز جامعه پرداخته و به دلیل حساسیت آن، اجازه افزایش قیمت این

پولی  دهد، و در این حالت نیز کشاورز از منظر پولی و غیر محصوالت در جامعه را نمی
شود. ناگفته نماند که این عملکرد دولت ممکن است در  دچار فقر و کاهش درآمد می

است.  کاهش فقر مناطق شهری تأثیر مثبت داشته باشد، که نیازمند مطالعه جداگانه
بینی از وضعیت بارشی آینده را برای کشاورزان با  یشهمچنین نوسانات بارندگی قدرت پ

کند که این مسئله در تصمیم کشاورزان خصوصاً برای کشت دیم  ریسک زیاد مواجه می
های دیم به فقرای  بعد از اصالحات ارضی) نیز اغلب زمین(تأثیر منفی دارد. از گذشته 

ایی معموالً قادر به خرید عالوه فقرای روست هشد. ب نشین روستایی اجاره داده می خوش
آالت و تجهیزات الزم برای مکانیزه کردن کشاورزی و استفاده از آبیاری مدرن را  ماشین

 بینند. ندارند و بدین جهت بیشتر از اغنیا مناطق روستایی از نوسانات بارندگی صدمه می
LTFPو  LTFPهای متغیرهای  منفی بودن عالمت وری  ی این است که بهره دهنده نشان ۲

عوامل تولید در بخش کشاورزی رابطه معکوسی با فقر روستایی دارد اما این رابطه کاهنده 
وری عوامل تولید در بخش کشاورزی بیشتر افزایش پیدا  چه بهره است، به معنای اینکه هر

 کند درصد کمتری قادر به بهبود فقر روستایی است. 
روستایی تأثیری مستقیم روی فقر روستایی دارد. نتیجه حاصل مخالف  نرخ سواد افراد

برخی مطالعات تجربی که از توابع لجستیک برای بررسی فقر استفاده کرده بودند است. 
تواند حاکی از آن باشد که افراد روستایی با ادامه تحصیالت قادر به  دلیل این نتیجه می

تر برای یافتن  شوند یا به شهرهای بزرگ کار مییافتن شغل مناسب در روستا نبوده و بی
کنند. همچنین باید این نکته را نیز در نظر گرفت که  کار متناسب با تحصیالت مهاجرت می

شوند.  سواد عمدتاً مسن بوده و به مرور با وفات ایشان از جامعه آماری کاسته می افراد بی
در جوامع شهری و روستایی است.  های بارز فقرا بیکاری سرپرست خانوار یکی از ویژگی

در اکثر خانوارهای فقیر سرپرست خانوار بیکار بوده و بیشترین نرخ بیکاری را در اقشار 



  علي مهرگان و مجيد احمديان                                                                  378

   .....................  385 - 361، صص 1398پاييز و زمستان  ،2  ي ، شماره30ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .....................  

تواند رابطه مثبت  . یکی دیگر از دالیلی که میهستندجامعه زنان دارای تحصیالت عالیه 
داده شده در های  نرخ باسوادی و فقر روستایی را توضیح دهد، عدم هماهنگی آموزش

ای که افرادی که از سطح سواد برخوردار  گونه ، بهاستهای موجود در روستا  روستا و شغل
د در کارهای مربوط به کشاورزی که بیشترین حجم اشتغال در روستاییان در این ننیست

روند عالوه بر  طور تجربی مهارت کسب نموده و اما افرادی که به مدرسه می بخش است، به
های موجود در روستا را نیز  اند، دانش مربوط به شغل جربه کمتری کسب کردهاینکه ت
های  ها مبتنی بر شغل شود برای مناطق روستایی آموزش اند، لذا پیشنهاد می نیاموخته

.. در این مطالعه میزان سواد های کشاورزی و . موجود در روستا باشد، مانند هنرستان
ای از  کند تا چه آستانه لوم نیست اثری که مدل بیان میمورد بررسی قرار نگرفته است و مع

شود. ممکن است مقاطع تحصیلی و سواد اثرات متفاوتی روی  نرخ باسوادی را شامل می
رود، سواد در حد ابتدایی حتی ممکن است در  ای که انتظار می گونه فقر داشته باشند، به

شدید فقر شود که برای اثبات این کاهش فقر مؤثر باشد، ولی سواد در حد متوسطه باعث ت
 فرضیه نیازمند مطالعه جداگانه است.

، فقر روستایی به )(درصدی در تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی  ۱با افزایش 
درصد در همان سال کاهش خواهد یافت. تسهیالت بین عوامل منظور  ۰٫۱۰۰۳۱۸میزان 

ستایی داشته است. به این دلیل که بیشتر شده در مدل، کمترین تأثیر را در کاهش فقر رو
داری در ایران متداول  برداری اجاره افراد فقیر در روستاها مالک زمین نیستند و نظام بهره

. این هستنداست و برای گرفتن وام، کشاورزان نیازمند ارائه سندهای ملکی برای وثیقه 
کن کردن فقر  مدت برای ریشهدهد اعطای تسهیالت به تنهایی راه حلی بلند نتیجه نشان می

مدت برای مشکالت افراد محروم روستاها که  در مناطق محروم نیست و تنها مرهمی کوتاه
عنوان تنها بانک  . الزم است که بانک کشاورزی بهاستغالباً به کشاورزی مشغولند 

تخصصی مربوط به مناطق روستایی و کشاورزی، به این نکته توجه داشته باشد و در 
کارهایی را به کار بگیرد که دسترسی افراد فقیر به تسهیالت بانکی آسان شود.  الت راهتسهی

 تواند بسیار راهگشا باشد. در این زمینه تجربه بانک گرامین بنگالدش می
آنجا که فقر یک پدیده بلندمدت است و مبارزه با آن نیز نیاز به یک برنامه بلندمدت  از

دارد لذا ضروری است روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شود. بدین جهت از آزمون باند 
 ۳که نتیجه در جدول  شود برای بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها استفاده می

  است. آمده
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مون باند برای مدل فقر روستاییآز -۳ جدول  

درصد ۱در سطح  F مقادیر بحرانی F آماره  
I(۰) I(۱) 

۱۹٫۸۲۶۰۷ ۳٫۴۱ ۴٫۶۸ 
  های تحقیق منبع: یافته

کند، لذا ضرایب متغیرها در  وجود روابط بلندمدت میان متغیرها را تأیید می  Fآماره
  شود: نمایش داده می ۴شود که در جدول  بلندمدت نیز برآورد می

  رابطه بلندمدت متغیرهای مدل فقر روستایی -۴ جدول
 متغیر ضریب t آماره داری سطح معنی
۰٫۰۰۹۱ ۲٫۹۴۳۵۱۹- ۰٫۷۶۶۰۲۶-  
۰٫۰۰۰۷ ۴٫۱۳۴۱۹۹- ۱۳٫۶۲۶۲۱۱- ۲ 
۰٫۰۰۰۱ ۴٫۹۴۲۷۶۸- ۰٫۱۱۸۸۸۱-  
۰٫۰۱۱۰ ۲٫۸۵۵۲۰۰ ۰٫۷۸۴۸۷۳  
۰٫۰۰۷۵ ۳٫۰۳۴۰۸۸- ۰٫۲۰۶۱۱۲-  
۰٫۰۲۱۴ ۲٫۵۳۴۰۴۱ ۱٫۹۰۷۳۶۷  
۰٫۰۰۰۰ ۶٫۰۰۵۶۹۲ ۰٫۲۷۸۶۷۶ DP  
۰٫۰۰۰۰ ۷٫۷۶۵۸۰۲- ۰٫۴۷۹۷۱۸- DN۱ 
۰٫۰۰۰۰ ۷٫۷۳۳۳۱۱ ۰٫۵۷۰۴۴۶ ۹۱۲ 
 های تحقیق منبع: یافته

شود که در بلندمدت نیز  دار هستند. مالحظه می در بلندمدت نیز تمامی متغیرها معنی
متغیرهای فرضیه یعنی بارندگی و نوسانات آن به ترتیب رابطه منفی و مثبت با فقر 
روستایی دارند. تأثیر نوسانات بارندگی بر افزایش فقر روستایی بسیار بیشتر از تأثیر میزان 

، متغیر نوسانات بارندگی بیشترین ۴. طبق جدول استر روستایی بارندگی بر کاهش فق
اهمیت این متغیر در به  دهنده نشانتأثیر را بر فقر روستایی در بلندمدت دارد، این امر 

در اکثر مطالعات داخلی از  متأسفانهباشد که  وجود آمدن و تشدید عامل فقر روستایی می
 اند. بررسی آن مغفول مانده

یین سرعت تعدیل خطای متغیرها و وجود هم انباشتگی میان متغیرها آزمون منظور تع به
ECM  قابل مشاهده است. ۵استفاده شد که نتایج آن در جدول  
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  فقر روستایی ECMنتایج مدل  -۵جدول 
 متغیر ضریب t آماره داری سطح معنی
۰٫۰۰۹۶ ۲٫۹۱۷۸۰۵- ۰٫۶۴۶۴۱۲-  
۰٫۰۰۰۷ ۴٫۱۳۸۳۲۶- ۱۸٫۲۸۵۳۷۹- ۲ 
۰٫۰۰۰۵ ۴٫۲۵۴۸۴۸- ۰٫۱۰۰۳۱۸-  
۰٫۰۱۷۳ ۲٫۶۳۷۸۰۸ ۰٫۶۶۲۳۱۶  
۰٫۰۰۸۴ ۲٫۹۸۲۰۳۳- ۰٫۱۷۳۹۲۸-  
۰٫۰۱۹۶ ۲٫۵۷۵۵۵۹ ۱٫۶۰۹۵۳۴  
۰٫۰۰۰۰ ۶٫۴۸۰۲۵۲ ۰٫۲۳۵۱۶۱  
۰٫۰۰۰۰ ۹٫۵۴۰۲۴۴- ۰٫۴۰۴۸۱۱- dDN۱ 
۰٫۰۰۰۰ ۷٫۵۹۹۸۹۶ ۰٫۴۸۱۳۷۲ ۹۱۲ 
۰٫۰۰۰۰ ۱۳٫۳۴۳۴۱۳- ۰٫۸۴۳۸۵۱- ECM ۱ 

 های تحقیق منبع: یافته
ECM، ضریب جمله تصحیح خطا ۵بر اساس جدول  ۱ درصد برابر با  ۹۹در سطح  	

درصد از عدم  ۸۴است، بدین معنی که پس از گذشت یک دوره حدود  - ۰٫۸۴۳۸۵۱
 شود. های ایجاد شده در لگاریتم فقر روستایی تعدیل می تعادل

  گیری  نتیجه - ۷
سال  ۴۰دهد طی  ایران کشوری با اقلیم نیمه خشک و گرم است، مشاهدات نشان می

ر ایران از آنچه که هست نیز کمتر شده است. در این پژوهش تأثیر گذشته میزان بارندگی د
میزان بارندگی و نوسانات بارندگی بر فقر روستایی مورد بررسی قرار گرفت. در این 

از آن رو صورت گرفت  ARDLپژوهش از شاخص فقر سن استفاده شد. انتخاب مدل 
کند.  برای پژوهشگر میسر میمدت و بلندمدت را  که این مدل قابلیت تحلیل در کوتاه

نتایج مدل برآورد شده نشان داد مبانی نظری منحنی کوزنتس برای فقر روستایی صادق 
 یابد. صورت کاهنده کاهش می هوری شاخص فقر روستایی ب است، با افزایش بهره

های پژوهش مبنی بر تأثیر نوسانات بارندگی و میزان بارندگی بر شاخص فقر  فرضیه
مدت در یک دوره بر فقر روستایی  ز تأیید شدند. نوسانات بارندگی در کوتاهروستایی نی
بخشد، در کوتاه مدت  گذارد. افزایش نوسانات بارندگی فقر روستایی را شدت می تأثیر می
یابد، در  درصد افزایش می ۱٫۶۱درصد افزایش نوسانات در بارندگی؛ حدود  ۱به ازای 

 ۱٫۹۱سانات بارندگی شاخص فقر روستایی حدود درصدی نو۱بلندمدت نیز با افزایش 
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یابد. فرضیه دیگر تأثیر میزان بارندگی بر شاخص فقر روستایی بود، بر  درصد افزایش می
مدت  های پژوهش ارتباط میان بارندگی و فقر روستایی منفی بوده و در کوتاه اساس یافته

 ۰٫۱۷۴سال حدود  درصد میزان بارندگی شاخص فقر روستایی را در همان ۱افزایش 
درصد میزان بارندگی حدود  ۱دهد، همچنین در بلندمدت افزایش  درصد کاهش می

دهنده رابطه مستقیم بین  های تحقیق نشان کاهد. یافته درصد از فقر روستایی می ۰٫۲۰۶
، نرخ باسوادی افراد در استفقر روستایی فرد در دوره قبل و همچنین نرخ باسوادی افراد 

رابطه مستقیم با شاخص فقر روستایی دارد. همچنین رابطه معکوسی میان  بلندمدت نیز
وری عوامل تولید در بخش کشاورزی و نرخ تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی و فقر  بهره

روستایی وجود دارد، از میان عوامل، نرخ تسهیالت بخش بانکی کمترین تأثیر را در 
تواند ناشی از آن باشد که فقرای روستایی  یکاهش فقر روستایی دارد. دلیل این نتیجه م

های بخش  اغلب فاقد وثیقه ملکی برای دریافت وام هستند و به همین دلیل عمده وام
تواند این  ها می گذاری دولت در زیر ساخت شود، سرمایه کشاورزی شامل حال آنها نمی

مدل  نیز برآورد شد که طبق این ECMمدل تصحیح خطای ]. ۵[ مشکل را حل کند
 شود. درصد تصحیح می ۸۴دوره حدود  ۱نشان داده شد خطای عدم تعادل مدل در طی 

  توضیحات
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 .۱۶۴-۱۴۵، صص ۷۹های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره  سیاست
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 .۸۴-۶۱صص 
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ریـزی  های دولت بر كیفیت زنـدگی پایـدار روسـتایی؛ مجلـه پـژوهش و برنامـه گذاری سرمایه

 .۷۷-۶۳صص  .۱۳۹۷، تابستان ۲۲روستایی، شماره 
الـه عباسـیان،  نـابرابری اقتصـادی، ترجمـه وحیـد محمـودی و عـزت .)۱۳۸۶سن، آمارتیا ( ]٦[

 .۱۳۸۶پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول 
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 شناسی. سوم، نشر فرهنگ
 های بارندگی سالیانه کشور. شرکت ملی منابع آب، داده ]۸[
هـای تقاضـای  بـرآورد تـابع ).۱۳۹۱محمـود ( ،احمـدپوربرازجانی ؛محمود ،ابونیص صبوحی ]۹[

ریزی ریاضی (کـاربرد روش بیشـترین  محصوالت کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه
 .۹۱-۷۱ ،۱ ، شماره۶نظمی) اقتصاد كشاورزی (اقتصاد و كشاورزی)، دوره  بی

لطفعلـی عـاقلی؛  و اقتصادسنجی کاربردی؛ ترجمه نادر مهرگـان .)۳۹۴ ۱( .گجراتی، دمودار ]۱۰[
 علم. نشر نور

 سایت مرکز آمار ایران. ]۱۱[
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