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ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ ﭘﻮﯾــﺎ از ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧــﺪﮔﯽ ﺑــﺮ ﻓﻘــﺮ روﺳــﺘﺎﯾﯽ در

اﯾﺮان

†*،

ﻋﻠﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن

‡

و ﻣﺠﯿﺪ اﺣﻤﺪﯾﺎن

†

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

‡

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭼﮑﯿﺪه .ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻓﻘـﺮای ﮐﺸـﻮر در روﺳـﺘﺎﻫﺎی اﯾـﻦ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ
ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﺸـﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻗﻠﯿﻤـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎرش
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا اﺛﺮات اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﺷـﻮد .در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ را ﺑـﺮ ﻓﻘـﺮ روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ
۱۳۶۱-۱۳۹۲ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را اﻓـﺮاد ﺳـﺎﮐﻦ روﺳـﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸـﻮر ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨــﺪ .ﺑــﺮای آن ﮐــﻪ ﻣﺒــﺎرزه ﺑــﺎ ﻓﻘــﺮ ﻣﺴ ـﺌﻠﻪای ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت اﺳــﺖ ،از ﺗﺤﻠﯿــﻞ  ARDLدر
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ،وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﯿـﺎن ﻓﻘـﺮ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺴـﻬﯿﻼت
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻋﺘﺒـﺎرات
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ EGARCH ،و
.ARDL

* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۸٫۱۱٫۱۳ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ :
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ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺠﻴﺪ اﺣﻤﺪﻳﺎن

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻢ آبﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻢ آﺑﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻠﻖ،
ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،از ﺣﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آب در ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی آب ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان در ردﯾﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزدهﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ].[۱۴
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
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﺸﻮری را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد آﺳﯿﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۹۲-۱۳۴۸ﺣﺪود  ۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﺮان درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻓﻘﺮای ﮐﺸﻮر را اﻓﺮاد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درآﻣﺪ
ﻋﻤﺪه ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان از ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻃﺮﻓﯽ در اﯾﺮان ﮐﺸﺖ دﯾﻤﯽ
ﺑﺴﯿﺎر رواج داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺪت
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
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
روی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﺮ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ
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 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی )ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﮔﻨﺪم( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ،
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ،وﺟﻪ اول؛ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ
ﻣﻌﯿﺸﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن دارد .در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻢ آﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ و در ﭘﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورز،
درآﻣﺪ ﮐﻞ ﮐﺸﺎورز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﯽﮐﺸﺶ اﺳﺖ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ در ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه و درآﻣﺪ
ﮐﻞ ﮐﺸﺎورز را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۹ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ )زﻧﮓ ﮔﻨﺪم( ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در ﮐﺸﺎورزان در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺬر ،ﺳﻢ ،ﮐﻮد،
زﻣﺎن ﮐﺸﺖ ،ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و  ...ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺸﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﺣﺪود
 ۵۰درﺻﺪ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن از ﮐﺸﺎورزی ارﺗﺰاق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۸۰ﺗﺎ ۱۳۹۳
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی  ۵۲درﺻﺪ از ﮐﻞ اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﻌﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود  ۲۱و  ۲۶درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ].[۱۲
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در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﭼﻮن در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺪلﻫﺎی  ARDLﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ
آب و ﻫﻮای ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻢآبﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻢآﺑﯽ رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻠﻖ،
ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ
اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،از ﺣﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺎﺑﻞ
دوام ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آب در ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی آب ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان در ردﯾﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزدهﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ].[۱۴
دو ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺸﺎورزی دﯾﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
راﺑﻄﻪ دارد و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮدن آﺑﯿﺎری در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان و ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
در ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ روی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ
اﺛﺮﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ داﻣﺪاری ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه داﻣﺪاری ﺑﺎز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺗﻊ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﭼﺮای دام ﻣﯽﺷﻮد .از آنﺳﻮ در داﻣﺪاری ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده و ﻧﻬﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ دام دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﻮﻳﺎ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﺮان

ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦ رﻓﺎه ﻧﯿﺎز
دارد .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ رﻓﺎهﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  -۱ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ -۲ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻓﺮد ﻓﻘﯿﺮ دارای اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ درآﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد ].[۴
ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ :اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)(۱

۱۰۰

 Mﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد )ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی( ﻓﻘﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ N ،ﮐﻞ اﻓﺮاد )ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی( ﺟﺎﻣﻌﻪ و  Hاﻧﺪازه
ﻓﻘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ »درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ« اﺳﺖ.
ﺷﮑﺎف ﻓﻘﺮ :ﻣﻌﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاف
درآﻣﺪ ﻓﻘﺮا از ﺧﻂ ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۱

 P.Gﺷﮑﺎف ﻓﻘﺮg ،

۱

∑

)(۲

.

∑ ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاف درآﻣﺪ ﻓﻘﯿﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و  Lﺧﻂ ﻓﻘﺮ

اﺳﺖ .ﮐﻪ:
)(۳

 Xدرآﻣﺪ ﻓﺮد iام و  gﺷﮑﺎف درآﻣﺪی اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺒﻮد درآﻣﺪ وی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ g

 ۰و ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﺮﻫﺎ ۰

 gاﺳﺖ.

آﻣﺎرﺗﯿﺎ ﺳﻦ ۱اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻘﺮ ،ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺘﺪل ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮد .وی ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ را در ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﻘﺮ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ وی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮد :درﺻﺪ اﻓﺮاد
ﻓﻘﯿﺮ ،ﺷﮑﺎف ﻓﻘﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا ].[۴
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از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ را در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻘﺮ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ ،رﻓﺎه اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد وزﻧﻪای ﻣﻌﺎدل رﺗﺒﻪ رﻓﺎه ﻫﻤﺎن ﻓﺮد ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ
داد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﺮد ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از رﻓﺎه ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ ﺳﻦ دارد .در اﯾﻦ روش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺗﺒﻪ درآﻣﺪﺷﺎن
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﺮ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ  Lﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ) S(Lﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
درآﻣﺪﺷﺎن از ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)(۴

۱, … ,

ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻘﺮا  gﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﺮﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ) .آﻣﺎرﺗﯿﺎ ﺳﻦ.(۱۳۸۶ ،
آﻣﺎرﺗﯿﺎ ﺳﻦ ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ وزﻧﯽ ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
۱

∑

∅

)(۵

 ∅ xﺷﮑﺎف درآﻣﺪی x ،درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد،
ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی ﻓﺮد iام N ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ v ،وزﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی ﻓﺮد iام و
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮد ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  vﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺿﺮﯾﺐ
ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی
را ﺑﺮای ﻫﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ﺳﻦ ،اﻧﺪازه ﻓﻘﺮ
را ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ:
∅

)(۶

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  gﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ∅ xﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻘﺮا:
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∅

)(۷

 -۳ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
در ] [۲۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎرش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ و اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ
روی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ] [۲۵ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ،ﺷﻮکﻫﺎی
ﺑﻬﺮهوری در ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .وی
ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ وی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻤﺰد زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎرش ﺑﺎران ارﺗﺒﺎط
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﺷﻮک
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ زراﻋﯽ دﯾﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداری ارﺗﺒﺎط دارد،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎرش ﮐﻢ )ﺑﺎﻻ( ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ )ﻧﺴﺒﺖ( زن ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زن ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺞ دﯾﻢ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺮد دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﺷﻮد.
] [۲۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻓﻘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻌﺎد
ﻓﻘﺮ ﻓﻘﻂ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ و داراﯾﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻓﻘﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ؛ در رﻓﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهی
آن در اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد ].[۱۸
ﺑﻮﺑﻮژوﻧﻮف و او-ﺣﺴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺣﻮزه آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
آب و ﻫﻮاﯾﯽ )ﺑﺎرش( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت درآﻣﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﯾﻦ درآﻣﺪ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
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اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ )ﺑﺎرش( ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درآﻣﺪ ﺷﺪه و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ].[۲۰
در ﺳﺎل  ۲۰۱۳زﻣﺮد ﺟﻨﺠﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ،و ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻮزﯾﻌﯽ )(ARDL
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻧﺪارد .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ از ﻣﺪل ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ﺗﻮزﯾﻌﯽ  ARDLاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﺪارد و ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺴﺖ ].[۳۴
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ )و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ( در درآﻣﺪ اﻓﺮاد روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ] [۱۷ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ درآﻣﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب و ﻫﻮاﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮐﺜﺮ درآﻣﺪ
آﻧﻬﺎ از ﻏﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻘﺮ اﻓﺮاد در ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب و ﻫﻮاﯾﯽ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
] [۲۶ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ
از رد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻮزﻧﺘﺲ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۳-۱۹۶۸اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ روی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ ﯾﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺎرﯾﻮس و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ روﻧﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽدارِ رﺷﺪِ ﺿﻌﯿﻒِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ].[۱۹
در ] [۲۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﮐﺸـﺎورزی و

 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،30ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1398ﺻﺺ ..................... 385 -361

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﻮﻳﺎ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﺮان

369

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﺷـﻜﺎف ﻓﻘـﺮ در ﺑـﯿﻦ ﮐﺸـﺎورزان ﺧـﺮدهﭘـﺎی آﻓﺮﯾﻘـﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ] [۲ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ
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
ﻓﻌﻠﯽ ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
] [۱۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺗﻮزﯾـﻊ درآﻣـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺨـﺶ ﻛﺸـﺎورزی
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﯿﺐ و ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶﻫﺎ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ
ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮد.
در ] [۱۴ﺑﺮای اوﻟـﯿﻦﺑـﺎر از ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﻦ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻓﻘـﺮ در اﯾـﺮان اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد ،اﯾـﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﻘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و درآﻣـﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑـﺮ اﻧـﺪازه
ﻓﻘﺮ ،ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ.

 -۴ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و روش ﺑﺮآورد
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﺎل  ۶۱ﺗﺎ
 ۹۲ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺪل اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻮزﻧﺘﺲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ] [۱۳ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮد:
۵

۴

۳

۲

۲
۷

۱

۰

)(۸

۶

ﮐﻪ در آن
 : LPRtﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر )ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻦ( اﺳﺖ.
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 :ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮهوری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
 :ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 :ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ازای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮ ﻧﻔﺮ( اﺳﺖ.
 :ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۶ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 :ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 :ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ در
ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺪل
 EGARGH۲اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ] [۲۷اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا:
 -۱ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ.
 -۲ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺮت ﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
 -۳اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ روی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ EGARCH
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل و ارزش ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮع
ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ وﻗﻔﻪی ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ وارﯾﺎﻧﺲ در ﻣﻌﺎدﻟﻪی وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺪل ﮐﻤﺘﺮ از واﺣﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.

 -۵ﺑﺮآورد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻣﺪل  ،EGARCHاﺑﺘﺪا ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ )
,

( ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ  ۱۳۹۲-۱۳۵۸در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪل
ﺑﺮآورد ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻃﻼﻋﺎت آ ﮐﺎﺋﯿﮏ )(AIC

و ﺷﻮارﺗﺰ ﺑﯿﺰﯾﻦ ) (SBCﻣﻌﺎدﻟﻪ  ARMA ۰, ۰از ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮآوردی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﮕﺎر ﻣﺪل  ARMA ۰, ۰ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ۱, ۱

ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﻪی وارﯾﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
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۲

ﺟﺪول  ۱ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ) (۱۰اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
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ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺟﺰ اﺧﻼل

ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ راﺑﻄﻪ ) (۹اﺳﺖ.
۲

۱

۱

۱

۱

۰,

~

)(۹

۰
۲

۲

)(۱۰

ﺟﺪول  -۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل ۱, ۱
ﻣﺘﻐﯿﺮ

۰

ﺿﺮﯾﺐ

۵۶۰۰٫۲۲۳

۰۵۳۱۷۹٫۲

۷۷۸۰۵۳٫۰

۴۸۵۸۲۰٫۰

-۵۶۴۲۳۰٫۰

آﻣﺎره t

۹۸۷۷۹٫۶۱

۶۲۳۴۴۴٫۱

۰۳۷۷۴۲٫۵

۷۵۷۳۶۴٫۱

-۴۵۲۴۸۱٫۲

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

۰۰۰۰۰٫۰

۱۰۴۵٫۰

۰۰۰۰٫۰

۰۷۸۹٫۰

۰۱۴۲٫۰

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

-۱-۵روش ARDL
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻟﮕـﻮ،

ﻣﺎﻧﺎ ۳ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ راﺑﻄﻪی ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﯽ ۴ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ
وﺟﻮد ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ )رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت( ﻣﯽﺗﻮان از روش اﻧﮕﻞ-ﮔﺮﻧﺠﺮ ۵ﺑـﺮای رﮔﺮﺳـﯿﻮنﻫـﺎی

دو ﻣﺘﻐﯿﺮه و از روش ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺳﺘﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن-ﺟﻮﺳﯿﻠﯿﻮس ﺑﺮای رﮔﺮﺳﯿﻮنﻫﺎی ﺑـﯿﺶ
از دو ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ روشﻫﺎ ،رﻫﯿﺎﻓﺖﻫـﺎی

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﻨﺪت و ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ
در اﯾــــﻦ ﻣﯿــــﺎن ﻣﯽﺗــــﻮان ﺑــــﻪ رﻫﯿﺎﻓــــﺖ  ARDLاﺷــــﺎره ﮐــــﺮد ] .[۳۲ﯾــــﮏ ﻣــــﺪل
۱, ۳, … ,

,

را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
,
⋯
⋯

۲
۲

۱
۲

۱

α ,

∑

۱

۱

۱

۱

)(۱۱

α ,
,

β
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ﮐﻪ در آن؛ Lﻋﻤﻠﮕﺮ وﻗﻔﻪ؛

ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺠﻴﺪ اﺣﻤﺪﻳﺎن

ﺑﺮداری از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ )ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ( ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮض از

ﻣﺒﺪأ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ روﻧﺪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮوزﻧﺰا ﺑﺎ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ،
وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ و

وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای
۶

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻮارز -ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺎم دوم در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل

ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ .ﮐﻪ از روﺷﯽ ﮐﻪ در

] [۳۲اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻤﻠﻪی

ﺧﻄﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺧﻄﺎی ﺗﻌﺎدل« ۷ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن رﻓﺘﺎر
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺪل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ

۸

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺟﺰء

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از اﻧﺤﺮاف و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ در ﯾﮏ

دوره ،در دورهی ﺑﻌﺪ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ].[۷

 -۶ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎرش ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۴۸ﺗﺎ  ۱۳۹۲ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش
ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۲۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ  ۱ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری و ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۶۴و  ۱۳۶۹و  ۱۳۸۱و
 ۱۳۸۳و  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۱اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ.
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۰
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ﺷﮑﻞ  -۱ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎل ۱۳۹۲-۱۳۴۸
http://www.wrm.ir

ﻣﻨﺒﻊ :ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ آب اﯾﺮان
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ﺷﮑﻞ  -۲روﻧﺪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر
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ﺷﮑﻞ  -۳روﻧﺪ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎلﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۶۶و  ۱۳۶۷و
 ۱۳۶۹و  ۱۳۸۲و ۱۳۸۴و  ۱۳۹۱ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮ روی ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺪل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﻮﺑﯽ از
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮآورد زﯾﺮ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری را
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم ﮐﺎذب ﺑﻮدن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آزﻣﻮن دﯾﻜﯽ -ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ۹اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول .(۱
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞﮔﯿﺮی
ﻣﺎﻧﺎﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی  ARDLﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻌﯿﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮارﺗﺰ ) (SICو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻃﻼﻋﺎت
آ ﮐﺎﯾﯿﮏ ) (AICاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺟﺪول  -۱ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ دﯾﮑﯽ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎ
ﻣﻌﻨﯽداری در ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

۲

۲

ﯾﮏ درﺻﺪ

ﭘﻨﺞ درﺻﺪ

ده درﺻﺪ

ﻣﻌﻨﯽداری

ﻧﺘﯿﺠﻪ

۰٫۰۱۲۵ -۶۱۹۱۶۰/۲ -۹۶۰۴۱۱/۲ -۶۶۱۶۶۱/۳ -۵۷۰۳۶۳/۳

ﻣﺎﻧﺎ در ﺳﻄﺢ

۰٫۰۷۸۱ -۶۱۰۴۰۰/۱ -۹۵۲۰۶۶/۱ -۶۴۱۶۷۲/۲ -۷۳۶۹۷۸/۱

ﻣﺎﻧﺎ در ﺳﻄﺢ

۰٫۰۱۶۹ -۲۱۵۲۶۷/۳ -۵۶۲۸۸۲/۳ -۲۸۴۵۸۰/۴ -۰۵۸۲۰۵/۴

ﻣﺎﻧﺎ در ﺳﻄﺢ

۰٫۰۶۷۰ -۶۲۷۴۲۰/۲ -۹۷۶۲۶۳/۲ -۶۹۹۸۷۱/۳ -۸۳۳۱۴۷/۲

ﻣﺎﻧﺎ در ﺳﻄﺢ

۰٫۰۰۰۰ -۶۱۹۱۶۰/۲ -۹۶۰۴۱۱/۲ -۶۶۱۶۶۱/۳ -۵۲۶۰۵۲/۹

ﻣﺎﻧﺎ در ﺳﻄﺢ

۰٫۲۶۷۰ -۶۲۱۰۰۷/۲ -۹۶۳۹۷۲/۲ -۶۷۰۱۷۰/۳ -۰۴۵۴۸۲/۲

ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ در ﺳﻄﺢ

 ۰٫۰۰۰۱ -۶۲۲۹۸۹/۲ -۹۶۷۷۶۷/۲ -۶۷۹۳۲۲/۳ -۶۱۵۴۱۵/۵ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞﮔﯿﺮی

۱

۱

۰٫۰۰۱۳ -۲۱۵۲۶۷/۳ -۵۶۲۸۸۲/۳ -۲۸۴۵۸۰/۴ -۱۲۴۵۱۹/۵

ﻣﺎﻧﺎ در ﺳﻄﺢ

۰٫۴۱۹۷ -۲٫۶۲۲۹۸۹ -۲٫۹۶۷۷۶۷ -۳٫۶۷۹۳۲۲ -۱٫۷۰۲۱۲۹

ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ در ﺳﻄﺢ

 ۰٫۰۰۰۰ -۲٫۶۲۵۱۲۱ -۲٫۹۷۱۸۵۳ -۳٫۶۸۹۱۹۴ -۶٫۱۸۵۵۹۳ﻣﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻔﺎﺿﻞﮔﯿﺮی
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ﻣﻌﻨﯽدار و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺠﺬور ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﻬﺮهوری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻮﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻮزﻧﺘﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ

ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﻮزﻧﺘﺲ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد
ﻣﺪل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻮزﻧﺘﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ،ﻓﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﻧﺮخ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ در راﺳﺘﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺑﺎره ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد

و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎرش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺰوﻻت
ﺟﻮی در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ و ﮔﺮم و ﯾﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن درآﻣﺪ اﻓﺮاد

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

آﻣﺎره t

ﺿﺮﯾﺐ

۰٫۰۲۴۴

۲٫۴۶۹۱۰۱

۰٫۱۵۶۱۴۹

۰٫۰۰۹۶

-۲٫۹۱۷۸۰۵

-۰٫۶۴۶۴۱۲

۰٫۰۰۰۷

-۴٫۱۳۸۳۲۶

-۱۸٫۲۸۵۳۸

۰٫۱۱۹۳

۱٫۶۴۰۵۲۲

۶٫۷۸۶۸۸۱

۰٫۰۰۰۵

-۴٫۲۵۴۸۴۸

-۰٫۱۰۰۳۱۸

۰٫۰۱۷۳

۲٫۶۳۷۸۰۸

۰٫۶۶۲۳۱۶

۰٫۰۱۹۶

۲٫۵۷۵۵۵۹

۱٫۶۰۹۵۳۴

۰٫۰۰۸۴

ﻣﺘﻐﯿﺮ
۱
۲
۲

۱

-۲٫۹۸۲۰۳۳

-۰٫۱۷۳۹۲۸

۰٫۰۰۰۰

۶٫۴۸۰۲۵۲

۰٫۲۳۵۱۶۱

DP

۰٫۰۰۰۰

-۹٫۵۴۰۲۴۴

-۰٫۴۰۴۸۱۱

DN۱

۰٫۰۰۰۰

۷٫۵۹۹۸۹۶

۰٫۴۸۱۳۷۲

۹۱۲

۰٫۹۸۲۴۸۰

۲

۰٫۹۷۱۱۴۴

۲
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ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ )

( ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ درﺻﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل آﺑﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۰٫۱۷۳۲۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ دﯾﻢ در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان رواج داﺷﺘﻪ و

اﯾﻦ ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ )

( راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ درﺻﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ۱٫۶۰۹۵۳۴ ،درﺻﺪ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ

اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﺪاوم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دارد و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﮐﺸﺎورزان اﮔﺮ ﺳﺎل آﺑﯽ ﺧﻮﺑﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎد ،اﺣﺘﻤﺎل رواﻧﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺎورزی
ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا در اﺛﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺿﺮوری و
 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،30ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1398ﺻﺺ ..................... 385 -361

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﻮﻳﺎ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﺮان

377

ﮐﻢﮐﺸﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﻀ ًﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺻﺮف
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرش در ﮐﺸﻮر در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رخ دﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎز ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺿﺮوری ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻨﻔﯽ

در ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،دوﻟﺖ ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ،اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺎورز از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ
دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرﺷﯽ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ
رﯾﺴﮏ زﯾﺎد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﮐﺸﺖ دﯾﻢ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد .از ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ( ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ زﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﺮای

ﺧﻮشﻧﺸﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺟﺎره داده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﻓﻘﺮای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزی و اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻏﻨﯿﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  LTFPو  LTFP ۲ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ دارد اﻣﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻫﻨﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮهوری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺮخ ﺳﻮاد اﻓﺮاد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ دارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺖ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در روﺳﺘﺎ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺑﯽﺳﻮاد ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ وﻓﺎت اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز ﻓﻘﺮا در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را در اﻗﺸﺎر
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ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺠﻴﺪ اﺣﻤﺪﻳﺎن

ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی و ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی داده ﺷﺪه در
روﺳﺘﺎ و ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﺳﺘﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﺷﺘﻐﺎل در روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﺳﺘﺎ را ﻧﯿﺰ

ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻐﻞﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و  ...در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪای از
ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﻮاد اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ روی

ﻓﻘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﺳﻮاد در ﺣﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻮاد در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱درﺻﺪی در ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی )

( ،ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﻣﯿﺰان  ۰٫۱۰۰۳۱۸درﺻﺪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪه در ﻣﺪل ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺟﺎرهداری در اﯾﺮان ﻣﺘﺪاول
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ،ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮای وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ راه ﺣﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ اﺳﺖ .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺗﺴﻬﯿﻼت راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ آﺳﺎن ﺷﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮاﻣﯿﻦ ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

دارد ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ از آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺟﺪول ۳
آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -۳آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ
در ﺳﻄﺢ  ۱درﺻﺪ  Fﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

 Fآﻣﺎره
۱۹٫۸۲۶۰۷
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۴٫۶۸

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

آﻣﺎره  Fوﺟﻮد رواﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۴ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد:

ﺟﺪول  -۴راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪل ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

آﻣﺎره t

ﺿﺮﯾﺐ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

۰٫۰۰۹۱

-۲٫۹۴۳۵۱۹

-۰٫۷۶۶۰۲۶

۰٫۰۰۰۷

-۴٫۱۳۴۱۹۹

-۱۳٫۶۲۶۲۱۱

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

۲
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در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ
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

ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  ،۴ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دارد ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ از
ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻄﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و وﺟﻮد ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ آزﻣﻮن
 ECMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  ۵ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

 .......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،30ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،98ﺻﺺ ........................ 385 -361

ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺠﻴﺪ اﺣﻤﺪﻳﺎن

380

ﺟﺪول  -۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل  ECMﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

آﻣﺎره t

ﺿﺮﯾﺐ

۰٫۰۰۹۶

-۲٫۹۱۷۸۰۵

-۰٫۶۴۶۴۱۲

۰٫۰۰۰۷

-۴٫۱۳۸۳۲۶

-۱۸٫۲۸۵۳۷۹

۰٫۰۰۰۵

-۴٫۲۵۴۸۴۸

-۰٫۱۰۰۳۱۸

ﻣﺘﻐﯿﺮ
۲

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

۰٫۰۰۰۰

-۱۳٫۳۴۳۴۱۳

-۰٫۸۴۳۸۵۱

۹۱۲
ECM ۱
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  ،۵ﺿﺮﯾﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ۱

 ECMدر ﺳﻄﺢ  ۹۹درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

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

 -۷ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ و ﮔﺮم اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ ﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل  ARDLاز آن رو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﻮزﻧﺘﺲ ﺑﺮای ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺻﺎدق
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در ﯾﮏ دوره ﺑﺮ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺑﻪ ازای  ۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ؛ ﺣﺪود  ۱٫۶۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ۱درﺻﺪی ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﺪود ۱٫۹۱
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درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده و در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت

اﻓﺰاﯾﺶ  ۱درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ را در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺣﺪود ۰٫۱۷۴
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻓﺰاﯾﺶ  ۱درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪود
 ۰٫۲۰۶درﺻﺪ از ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ
ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻓﺮد در دوره ﻗﺒﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی اﻓﺮاد اﺳﺖ ،ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادی اﻓﺮاد در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﻣﯿﺎن
ﺑﻬﺮهوری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻓﻘﺮ
روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ دارد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮای روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه وامﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دوﻟﺖ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ

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

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
1. Amartya Sen
2. Exponential GARCH
3. Stationary
4. Contegration
5. Engle-Granger
6. Schwarz-Bayesian Criterion
7. Equilibrium Error
)8. Error Correction Mechanism (Model
9. Augmented Dickey–Fuller test
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ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
][۱

اﺣﻤــﺪﯾﺎن ،ﻣﺠﯿــﺪ؛ ﻣﻬــﺮآرا ،ﻣﺤﺴــﻦ و ﻣﻬﺮﮔــﺎن ،ﻋﻠــﯽ ) .(۱۳۹۵ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮی
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اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ :ﮐـﺎرﺑﺮد ﺷـﺎﺧﺺ "ﺳـﻦ" در اﯾـﺮان ،ﭘـﮋوﻫﺶﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ،ﺷـﻤﺎره ،۸
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻛﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾـﺪار روﺳـﺘﺎﯾﯽ؛ ﻣﺠﻠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی
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ﺳﻦ ،آﻣﺎرﺗﯿﺎ ) .(۱۳۸۶ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ وﺣﯿـﺪ ﻣﺤﻤـﻮدی و ﻋـﺰتاﻟـﻪ ﻋﺒﺎﺳـﯿﺎن،
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﭼﺎپ اول .۱۳۸۶

][۷

ﺳـﻮری ،ﻋﻠـﯽ ) .(۱۳۹۴اﻗﺘﺼﺎدﺳـﻨﺠﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻛـﺎرﺑﺮد  Eviews 8و  .Stata 12ﭼـﺎپ
ﺳﻮم ،ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ.

][۸

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،دادهﻫﺎی ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر.

][۹

ﺻﺒﻮﺣﯽﺻﺎﺑﻮﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد؛ اﺣﻤـﺪﭘﻮرﺑﺮازﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤـﻮد ) .(۱۳۹۱ﺑـﺮآورد ﺗـﺎﺑﻊﻫـﺎی ﺗﻘﺎﺿـﺎی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ )ﮐـﺎرﺑﺮد روش ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ( اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزی )اﻗﺘﺼﺎد و ﻛﺸﺎورزی( ،دوره  ،۶ﺷﻤﺎره .۹۱-۷۱ ،۱

] [۱۰ﮔﺠﺮاﺗﯽ ،دﻣﻮدار .(۱۳۹۴) .اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺎدر ﻣﻬﺮﮔـﺎن و ﻟﻄﻔﻌﻠـﯽ ﻋـﺎﻗﻠﯽ؛
ﻧﺸﺮ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ.
] [۱۱ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان.
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