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 چکیده
اشتغال دارند.  يکشاورز یتکنند و عمدتاً به فعالیم یروستا زندگ و جهان در یراناز فقرا در ا یمین زا بیش

 یهمچون سطح و نوسانات بارندگ ،ییآب و هوا ییراتاز تغ یو اجتماع ياقتصاد هاي مؤلفهعالوه بر  يکشاورز
 بر سطح تأکیدرا با  روستایی يدرآمد نابرابري بر مؤثر عواملمطالعه  یناساس ا ین. بر همشود یم متأثر یزن

 کرده است. یبررس ARDL یکردبا رو ش،6113-9213دوره  یط ،و نوسانات آن یبارندگ
در مدت و هم  هم در کوتاه ،یرانا روستایی ینیج یبکوزنتس در مورد ضر یهمطالعه نشان داد که فرض نتایج
ن نرخ (و میزا يبخش کشاورز شاغالنبه  ییاعطا یالتبار تکفل و تسه یجصادق است. براساس نتا ،بلندمدت
از کوتاه  یشتراثرات در بلندمدت ب ینو ا ارند) دیمثبت (منف تأثیر روستایی ینیج یب) بر ضرانروستاییباسوادي 

را  روستایی يدرآمد نابرابري بلندمدت در هم و مدت هم در کوتاه ینوسانات بارندگ ،ینمدت است. همچن
 .دهد یم یشافزا
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 مقدمه . 1

 يهر کشوراقتصاد  ي توزیعیها یاستس یف اصلاهدابرابر درآمد از  یعاشتغال، کاهش فقر و توز ایجاد
مندي هاي اقتصادي و بهرهشود. با کاهش نابرابري درآمدي دسترسی افراد جامعه به فرصتمحسوب می
اقتصادي  ۀیابد و از این طریق شرایط الزم براي توسعي بهبود میرشد و توسعه اقتصاد آنها از منافع

پذیر جامعه را گذاران اقتصادي همواره حمایت از اقشار آسیبشود. بر همین اساس سیاستفراهم می
-هایی است که اقشار آسیبدهند. در این راستا یک رویکرد مهم تمرکز بر فعالیتمورد توجه قرار می

و چه  یرانجامعه چه در داخل ا ياز فقرا يا حجم گستردهپذیر جامعه به آن اشتغال دارند. از آنجا که 
 هاي مرتبط با بخش کشاورزيفعالیت به انروستایی یشتربی و در روستاها زندگ یا،نقاط دن بیشتر در

 ینا ،. در واقعدرآمد همواره مورد توجه بوده است یعتوزط با ابترادر  يبخش کشاورزاشتغال دارند، 
هاي اقتصادي و پیوندهاي پسین و پیشین آن با سایر بخش ییغذا یتامن تأمین بخش نه تنها به جهت

که  -را  انروستایی ییغذا یتفاه، درآمد و امنر یتبهبود وضع بخش ینرشد از اهمیت است بلکه حائ
به شهر و مانع  آناناز مهاجرت  یريدارد و موجب جلوگ یدر پ - ي هستنددرآمد یینپا هايدهک ءجز

عالوه کشاورزي ). در واقع بخش 1394شود (پورمختار و مقدسی، یشهرها م نشینی دریهگسترش حاش
کمتر توسعه یافته کشورهاي  خصوص درهب ،در غلبه بر فقر، سهم مهمی نیز در اقتصادآن  ةنقش عمدبر 

 ). 2005، 1(آیدینت و هارالمبوس داردو در حال توسعه 
عدم توزیع نوسانات آن (و ) (نمودار شماره یکپایین بودن میزان بارندگی ساالنه  سببه ایران ب

بخش  .شودیخشک و نیمه خشک محسوب م يشورک )متناسب زمانی و مکانی در نزوالت آسمانی
به صورت وضعیت تواند به شدت از این ان میروستاییکشاورزي و در نتیجه نابرابري درآمدي 

که کاهش بارندگی منجر به مسائلی همچون کم آبی، وقوع  شود به طوري متأثرنامطلوب و منفی 
ییان منفی بر معیشت روستا تأثیرشود و  خشکسالی و در نتیجه از بین رفتن محصوالت کشاورزان 

افزایش بارندگی نیز افزایش عرضه محصوالت کشاورزي را منجر  ،. از سوي دیگرداشته باشد
شود و از آنجا که تقاضاي محصوالت کشاورزي بی کشش است، افزایش ناچیز در عرضه این  می

 دهد محصوالت منجر به کاهش شدید قیمت محصول شده و درآمد کل کشاورزان را کاهش می
این است که هر چقدر نوسانات بارندگی در طول  دیگر ۀمسئل). 1391، همکاران وصبوحی صابونی (

زمان زیاد باشد نوعی نااطمینانی در کشاورزان در مسائل مرتبط با سرمایه گذاري، خرید بذر، سم، 
وضعیت رفاهی و توزیع درآمدي  هآید. در نتیجوجود میه کود، زمان کشت، نوع محصول و ... ب

1. Audinet & Haralambous 
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شود. بر همین اساس الزم است در  متأثراند به صورت منفی از نوسانات بارندگی توکشاورزان می
هاي کاهش نابرابري درآمدي در جوامع روستایی به سطح بارندگی و نوسانات آن در کنار سیاست

 ،بر نابرابري درآمدي توجه شود. با توجه به اهمیت این مسئله مؤثرسایر عوامل اقتصادي و اجتماعی 
بر بارندگی و  تأکیدان در ایران با روستاییبر نابرابري درآمدي  مؤثربه بررسی عوامل ضر حا ۀمطالع

سطح و نوسانات بارندگی بر  تأثیرپردازد. از آنجا که می ش1392-1361زمانی  ةدوردر نوسانات آن 
ه از مطالع مدت و بلندمدت  باشد، در اینتواند داراي اثرات کوتاهمی روستایینابرابري درآمدي 

) جهت برآورد اثرات بلند مدت و ARDL( 1هاي توزیعیی با وقفهروش رگرسیونی خودتوضیح
 کوتاه مدت استفاده خواهد شد.

در بخش سوم مدل تحقیق و روش و در ادامه در بخش دوم مطالعه مبانی نظري و مطالعات تجربی 
گیري ر بخش پنجم نتیجهشوند و دشوند. در بخش چهارم نتایج تجربی بحث میبرآورد معرفی می

 گیرد.صورت می
 

 مبانی نظري و مطالعات تجربی .2
مسیر توسعه اقتصادي هر کشور، نابرابري  ) در1975( 3) و اهلووالیا1955( 2کوزنتس براساس فرضیه

دت نابرابري کاسته ـاز شج ـماندن در سطح معینی به تدری درآمدي ابتدا افزایش یافته و پس از ثابت
د نده ) نشان می2006( 4و فان انگژمعروف شد. » معکوس U«ن الگو بعداً به نام منحنی ای شود.می

گذاري دولتی در  که از جمله عوامل برجسته در کاهش نابرابري درآمدي، مخارج سرمایه
هاي باسوادي  ترویج کشاورزي، هزینه هاي مناطق روستایی کشورها (نظیر مخارج تحقیق و زیرساخت

بررسی چگونگی تأثیر ) در پی 1996( 5برونو و همکاران باشد. آبیاري) می و مخارج تاسیسات
 ،هاي مشوق رشد اقتصادي بر توزیع درآمد و چگونگی تأثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصاديسیاست

همۀ در آن را اعتقاد کلی راجع به تأثیر منفی رشد اقتصادي بر توزیع درآمد را زیر سؤال برده است و 
کشور در حال توسعه که در این تحقیق مورد  20داند؛ به طوري که از میان  ادق نمیص هاوضعیت

با افزایش رشد اقتصادي وضعیت درآمدي افراد کم  مورد مطالعه کشور 17اند، در  بررسی قرار گرفته
  .درآمد نیز بهتر شده است

1. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model 
2. Kuznets 
3. Ahluwalia 
4. Fan & Zhang 
5. Bruno & et al 
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جام شده نشان بین رشد اقتصادي و توزیع درآمد ان ارتباطدر مجموع مطالعاتی که درخصوص 

در حال  –(توسعه یافته  مقطعی) و کشور مورد مطالعه –(سري زمانی  از نوع داده متأثردهد که نتایج می
 ).1387(مهرگان و همکاران،  توسعه) متفاوت بوده است

 
 تغییرات آب و هوایی و نابرابري درآمد. 1-2

تغییرات آب و  ،تصادي و اجتماعیهاي اقمؤلفهاخیراً مطالعات متعددي صورت گرفته که عالوه بر 
) در 2014( 1حسن -. به عنوان مثال بوبوژونوف و اواند هدانست مؤثرهوایی را در نابرابري درآمد 

(بارش) ممکن است در  کنند که تغییرات آب و هواییمطالعات خود در حوزه آسیاي میانه بیان می
در بلندمدت این درآمد از دست خواهد  کوتاه مدت درآمد یک کشور را افزایش دهد، اما احتماالً

اند که ممکن است تغییرات آب و هوایی (بارش) موجب افزایش درآمد همچنین آنها نشان داده .رفت
تواند در آینده موجب افزایش نوسانات درآمد شده و نابرابري درآمدي را تشدید کند. به  شود اما می

غییرات آب و هوایی حداقل در کشورهاي گرم و اقلیمی و توضعیت  ۀرسد مسئلهر حال به نظر می
هاي بخش کشاورزي اشتغال دارند که به فعالیت روستاییخشک (و نیمه خشک) در نابرابري درآمدي 

اند که در تانزانیا  ) نشان داده2010( 2بسزایی خواهد داشت. به عنوان مثال عامر احمد و همکاران تأثیر
 .شود می تأمینر درآمد آنها از غالت بیشتهوایی وابسته است، زیرا  درآمد افراد بسیار به نوسانات آب و

پذیري اند که کاهش در نوسانات آب و هوایی منجر به کاهش آسیب همچنین آنها به این یافته رسیده
کند که وارد کردن نوسانات آب و هوایی در تجزیه و شود. این پژوهش بیان میفقر افراد در تانزانیا می

 تواند مهم باشد. می تحلیل فقر
را مورد بررسی قرار  روستاییعالوه بر مطالعات مذکور، مطالعات دیگري نیز نابرابري درآمدي 

شده است و در برخی دیگر تأکید اند که در برخی بر نوسانات آب و هوایی و متغیرهاي اقلیمی داده
ر مطالعات داخلی بیشتر مورد خصوص ده هاي اقتصادي و اجتماعی اکتفاء شده است. بمؤلفهصرفاً به 

 شود:اخیر مصداق دارد. در ادامه به برخی از این مطالعات اشاره می
ابعاد فقر ه اند، آنها ب ) به بررسی خدمات اکوسیستمی و فقر پرداخته2015( 3سویچ و همکاران

این مطالعه  . آنها دراندامنیت غذایی و تغذیه نگریسته ،همچنین ،فقط از دو منظر درآمد و دارایی و
داشته و شاید بتواند از فقیرتر شدن مردم  تأثیرمدعی هستند که خدمات اکوسیستم در رفاه 

1. Bobojonov &  Aw-Hassan 
2. Amer Ahmed & et al 
3. Suich & et al. 
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توان راحتی نمیه کمی بر این مدعا وجود دارد. آنها معتقدند ب يجلوگیري نماید. در کل شواهد
سیري براي ط بین فقر و خدمات اکوسیستمی را تبیین کرد و براي خارج شدن از فقر از چه مابترا

اثرات ) 2013( 1و همکاران یعلتوان استفاده کرد. بهره برداري پایدار از خدمات اکوسیستمی می
 گذاري یهو سرما خدمات و کاالهاصنعت و خدمات، صادرات  ي،افزوده بخش کشاورز ارزش

 ینی)ج یبضر ( يدرآمدي نابرابر بر ی)ناخالص داخل یداز تول يبه عنوان درصدی (خارج یممستق
بقیه متغیرها  ،بجز ارزش افزوده بخش خدماتکه نشان داد  یجنتااند. را بررسی کردهدر پاکستان 

بر  يداریو معن یمنف تأثیر يداراچون  ارزش افزوده کشاورزي، صنعت و سرمایه گذاري خارجی 
) در بررسی تغییرات 2013(2. زمرد جنجا و همکاراندرآمد در بلندمدت هستند ي نابرابريرو
) ARDLهاي خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( لیمی بر تولید گندم در پاکستان با استفاده از مدلاق

مهرگان و ي بر تولید گندم در پاکستان ندارد. تأثیراند که تغییرات آب و هوایی  به این نتیجه رسیده
تایج ند. انهپرداخت یراندرآمد در ا یعو توز يرشد بخش کشاورز ) به بررسی2010( 3یاننصاب

ي رشد اقتصاداست. براساس این مطالعه  2003-1968هاي سال در کوزنتس یهفرضحاکی از رد 
اي به هدر مطالع )2009( 4. هانجرا و همکارانباعث کاهش نابرابري می شود يکشاورز بخش

در گذاري در منابع آب کشاورزي پرداختند. آنها با مطالعه  بررسی کاهش فقر از طریق سرمایه
ایی تگذاري در مدیریت آب کشاورزي و زیرساخت هاي روس ریقا دریافتند که سرمایهجنوب آف

نشان  )2006( و ژانگ آفریقا خواهد شد. فانپاي شکاف فقر در بین کشاورزان خرد کاهش باعث
ها در تحقیق و  گذاريسرمایه ،نظیر چین و کره جنوبی ،کشورهاي آسیاي شرقیدادند که در 

 سیسات آبیاري، بعد از مدتی موجب استفادهأنظیر ت ،هار زیرساختکشاورزي و عناص توسعه
و درآمد  ها شده و این موضوع سبب افزایش قشرهاي کم درآمد کشاورزان از منافع این هزینه

 شود. می یانیکاهش نابرابري درآمدي در بین روستا
 

 مطالعات داخلی. 2-2
 ینب یط بلندمدت و منفابترا ادند کهان دنش یانباشتگآزمون هم )، با1394پورمختار و مقدسی (

ه ، بوجود دارد يگذاریهصنعت، صادرات و سرما يدرآمد و ارزش افزوده بخش کشاورز ينابرابر
. درآمد شده است يمذکور سبب کاهش نابرابر يها ارزش افزوده بخش یشافزا که يطور

1. Ali & et al. 
2. Zamurrad Janjua & et al. 
3. Mehregan & Nassabian 
4. Hanjra & et al 
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 یمذکور رابطه علّ رهايیو متغ ینیج یبضر یندر بلندمدت، ب يگرنجر یتعل يهابراساس آزمون

 یابد یشافزا يبخش کشاورز یهرچه سهم نسب براساس نتایج این مطالعه،معنادار وجود دارد. 
)، در تحقیق خود به این نتیجه 1394( بنی اسدي و ورمزیاري تر خواهد بود. متعادل ياقتصاد یعتوز

-زیع مناسب درآمد، میوري، همزمان با تورشد بخش کشاورزي از طریق رشد بهرهاند که  رسیده

ي نظیر بسیاروري نیز از عوامل خود رشد بهره تواند فقر را در مناطق روستایی کاهش دهد.
فیروزآبادي و  پذیرد.ثیر میأها تگذاري، سطح آموزش و مهارت نیروي کار و زیرساخت سرمایه

زیست  عواملن ط علّی دوطرفه بیابتراکنند که در مباحث نظري ) عنوان می1391( زادهعظیم
پذیر و فقیر، در مناطق زیرا امروزه بسیاري از اقشار آسیبمحیطی و اقلیمی و فقر وجود دارد. 

اي شهرها یا نواحی دورافتاده روستایی سکونت دارند که معموالً با مسائلی از جمله  حاشیه
این  هستند. روهآب و هوایی ناپایدار و غیره روب وضعیتآلودگی، خاك نامرغوب، کمبود زمین، 

ط متقابل دو پدیده مذکور، یعنی فقر و محیط زیست با رویکردي اجتماعی و توسعه ابتراپژوهش 
بیانگر این واقعیت است که را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این مقاله  محور

ده است، بلکه حتی تخریب محیط زیست، نه تنها کامالً ناشی از طرز عملکرد خانوارهاي فقیر نبو
هاي صنعتی تاکنون در منطقه داشته، نقش فقرا در تخریب محیط در مقابل آثار مخربی که فعالیت

اي که نقشی بسیار مهم در پیوند دو پدیده فوق دارد و به عنوان مقوله بسیار ناچیز بوده است. مقوله
است  آنور از تضاد منافع، است. منظ» تضاد منافع«اصلی پژوهش در نظر گرفته شده است، پدیده 

که منافع ساکنان جامعه محلی به طور کلی و فقراي روستایی به طور خاص، در تضاد با منافع ملی، 
) 1388باقرزاده و کمیجانی ( گیرد. لیان حفاظت از محیط زیست قرار میهاي مجري و متوسازمان

کاهش نابرابري  وري کشاورزي برهاي عمرانی دولت در کنار بهره ثیر عوامل ساختاري و هزینهأت
بررسی  ،ARDL را با رویکرد ش،1387-1358دوره زمانی را در یان یدرآمدي در بین روستا

-، مخارج تحقیق و ترویج کشاورزي، سرمایهانروستاییکه نرخ باسوادي  دادنتایج نشان  اندکرده

دار بر کاهش نابرابري ثیر معنیأاقتصاد داراي ت بودنگذاري در امر آبیاري و شاخص درجه باز
درآمدي در بخش روستایی بوده و فرضیه کوزنتس براي این بخش در دوره مورد مطالعه قابل 

 سطح و اثردر این است که  یبا مطالعات داخل مطالعه حاضروجه تمایز ترین . مهمپذیرش است
 .نشده است یبررس یرانا ییروستا نابرابري در جوامعبر  ینوسانات بارندگ
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 ش1391تا 1361هاي آبی ر سالدروند میزان بارش  .1نمودار 
 

 http://www.wrm.ir  ت آب ایرانی: شرکت مدیرأخذم

 
 مدل تحقیق و روش برآورد .3

بر نابرابري  مؤثربا توجه به ادبیات نظري و مطالعات انجام شده درباره منحنی کوزنتس و عوامل 
 شود:حاضر به صورت زیر معرفی می ۀمدل مطالع روستایی ۀدر جامع ديدرآم

 
)1( 2

0 1 2 3 4 5 6

7

t t t t t t

t t

LGINI LTFP LTFP LDEP Ll LLIT HLPER
LPER

β β β β β β β
β ε

= + + + + + +

+ +  
به عنوان : لگاریتم طبیعی ضریب جینی روستایی براي کل کشور است که tLGINIکه در آن

 این مطالعه استفاده شده است.متغیر نابرابري درآمدي در 

tLTFPوري کل  بهرهوري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي است. : لگاریتم طبیعی بهره
عوامل تولید بر شاخص مقداري ) TFPبخش ( عوامل تولید که از طریق تقسیم ارزش افزوده

)t t tL K LIT
α β γ

ایران  هاي ملیهاي مذکور از حساب) در بخش کشاورزي محاسبه شده است، داده
 ) گردآوري شده است:1393( منتشر شده توسط بانک مرکزي

 

http://www.wrm.ir/
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/t t t t tTFP VA L K LIT
α β γ= 

     )2( 

اورزي به ارزش افزوده بخش کش ةدهندبه ترتیب نشان tLITو  tVA  ،tK ،tLکه در آن  

)، موجودي سرمایه بخش کشاورزي به میلیارد ریال (قیمت ثابت 1383میلیارد ریال (قیمت ثابت 

ساله و بیشتر  6باسوادي جمعیت  نرخ میزان(به نفر) و  )، نیروي کار شاغل در بخش کشاورزي1383

 یی است. نقاط روستا
tLDEPاست. : بار تکفل در خانوارهاي روستایی 
tLL: شاغل در بخش کشاورزي به ازاي نیروي کار اعطایی نظام بانکی  تسهیالت یعیلگاریتم طب

 است. )بر نفر (میلیون ریال
tLLIT: است. ساله و بیشتر نقاط روستایی 6باسوادي جمعیت  نرخ لگاریتم میزان 
tLPER: در سال است. به میلی متردر کشور بارندگی  میزان لگاریتم 
tHLPER:  در سال نوسانات لگاریتم بارندگیt گیري نوسانات یک متغیر در طول است. براي اندازه

هاي ترین آنها استفاده از مدلهاي مختلفی استفاده کرد که یکی از متداولتوان از روشزمان می

 EGARGH2هاي این خانواده متنوع هستند اما در این مطالعه از مدل است. مدل 1ARCHواده خان

 ، زیرا:شوداستفاده می )1991( 3نلسون ارائه شده توسط

 تبدیل لگاریتمی متضمن مثبت بودن واریانس شرطی است. .1

 .دهاي حاصل از مدل نمایی نسبت به وجود مشاهدات پرت حساس نخواهند بوبرآورد .2

کافی است،  EGARCHاین مدل هیچ محدودیتی روي پارامترها ندارد و براي مانایی فرآیند  .3

لگاریتم  ۀو ارزش مطلق مجموع ضرایب متغیر با وقف نرمال توزیعمیانگین شرطی داراي  ۀپسماند معادل

 واریانس شرطی مدل کمتر از واحد باشد. ۀواریانس در معادل

 

 گیبرآورد نوسانات بارند. 1-3

ابتدا معادله میانگین شرطی با استفاده از متغیر لگاریتم طبیعی بارندگی ، EGARCHبراي برآورد مدل 

)tLPER(،  هاي مختلف مدلدر حالت ش،1392-1358طی دوره زمانی ARMA(p,q)  برآورد

1. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
2. Exponential GARCH  
3. Nelson 
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معادله  )SBCبیزین ( زشوارت و )AIC( یکئمعیار اطالعات آکاگردید و در ادامه براساس کمترین 

ARMA(0,0) نمودار همبستگی نگار مربوط به  از بین معادالت برآوردي انتخاب گردید. براساس

به عنوان  EGARCH(1,1) مدل نیز ARMA(0,0)برآورد مدل پسماندهاي حاصل از لگاریتم مربع 

) براساس 1ر جدول (. نتایج مربوطه دانتخاب شده است واریانس شرطی ۀبراي معادلترین مدل مناسب

) یعنی 3میانگین شرطی ( ۀاخالل معادل ءجز ةدهندنشان ) ارائه شده است. در این رابطه 3( رابطه

واریانس شرطی نوفه سفید (داراي میانگین صفر  ۀیا همان جزء اخالل معادل است.  tدر سال  همان 

 و واریانس ثابت) است.

 

           )2( 

   

          )3( 
  

 
 EGARCH(1,1)نتایج برآورد مدل  .1جدول 

 

 متغیر     

- 564230/0  ضریب 5600/223 053179/2 778053/0 485820/0 

 انحراف معیار 606518/3 264706/1 154445/0 276448/0 230065/0

- 452481/2  tآماره  98779/61 623444/1 037742/5 757364/1 

 سطح معنی داري 0000/0 1045/0 0000/0 0789/0 0142/0
  

 تحقیقمحاسبات : أخذم    

 
 ARDLروش . 2-3

باشند  1هاي زمانی مورد استفاده در الگو ماناهاي رگرسیونی زمانی معتبر خواهند بود که سريتحلیل
ار باشد. به منظور بررسی وجود هم انباشتگی (روابط آنها برقر بین 2انباشتگیهم ۀو یا حداقل رابط

1. Stationary 
2. Contegration 
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-متغیره و از روش حداکثر درستهاي دوبراي رگرسیون 1گرنجر-توان از روش انگلبلندمدت) می

هاي بیش از دو متغیره استفاده کرد. اما به علت جوسیلیوس براي رگرسیون -نمایی جوهانسون
تري براي تحلیل روابط بلندمندت و اي مناسبهها، رهیافتهاي موجود در این روشمحدودیت

اشاره کرد  ARDLتوان به رهیافت مدت بین متغیرها پیشنهاد شده است که در این میان میکوتاه
این است که صرف نظر از اینکه  ARDLکارگیري روش ه ). مزیت ب1997، 2(پسران و پسران

هم انباشتگی  ۀتوان رابطگیري مانا شوند، میبار تفاضل متغیرهاي تحقیق در سطح مانا باشند یا با یک

1دست آورد. یک مدل ه و بکرد (بلندمدت) بین متغیرها را بررسی  2( , , ,..., )kARDL p q q q  را
 صورت زیر نوشت: توان بهمی

)4( 

'
1

( , ) ( , )k
t i i it t ti

L p Y L q X Wα β δ ε
=

= + +∑ 
 

2
1 2( , ) 1 ... p

pL p L L Lα α α α= − − − − 
 

2
1 2( , ) 1 ... q

i i i i iqL q L L Lβ β β β= − − − − 
 

برداري از متغیرهاي قطی (غیرتصادفی) نظیر عرض از مبدا، متغیر  tWعملگر وقفه؛ L که در آن
کار گرفته شده براي ه هاي بوقفه pهاي ثابت، زا با وقفهورند، متغیرهاي مجازي و یا متغیرهاي بروزن

در مطالعات تجربی معموالً  ته شده براي متغیرهاي مستقل است.کار گرفه هاي بوقفه iqمتغیر وابسته و 
 شود. هاي بهینه استفاده میبراي تعیین وقفه 3بیزین -از معیار شوارز

بررسی وجود رابطه بلندمدت است. در این مرحله، براي بررسی  ARDLگام دوم در تخمین مدل 
 وش وجود دارد:کاذب نیست، دو رARDL  اینکه رابطه بلندمدت حاصل از روش

به سمت تعادل بلندمدت گرایش داشته باشد،  ARDLبراي آنکه الگوي پویاي  ،در روش اول
تر از  تعداد وقفه) متغیر وابسته در الگوي پویاي برآوردي کوچک p( ۀباید مجموع ضرایب با وقف

ی، آزمون توزیع ۀدر الگوي خودبازگشت وقف انباشتگی  براي آزمون وجود هم ،یک باشد. بنابراین
 زیر الزم است:  فرضیه

1. Engle-Granger 
2. Pesaran and Pesaran 
3. Schwarz-Bayesian Criterion 
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        )5( 
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 شود: ر آزمون فوق به صورت زیر محاسبه میدمورد نیاز  tکمیت آماره 

        )6( 
1

1

1

.
i

p
ii

p

i
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S Eα

α
=

=

−
= ∑
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.که در آن 
i

S Eα ي  انحراف معیار متغیر وابسته در وقفهiدار آماره ام است. مقt  محاسباتی فوق با

به دست آمده  tشود. چنانچه مقدار آماره  ) مقایسه می1992( 1کمیت بحرانی بنرجی، دوالدو و مستر

تعادلی  ۀانباشتگی) رد شده و وجود رابط (عدم وجود هم H0 ۀتر از مقدار بحرانی باشد، فرضی بزرگ

 ). 1388پور،  (ابونوري و خانعلی شود یید میأمدت ت بلند

، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي تحت نداهکرده ارائآن را روش دوم که پسران و شین در 

داري سطوح باوقفه متغیرها در فرم تصحیح  براي آزمون معنی Fه وسیله محاسبه آماره ـبررسی ب

حاضر از این رویکرد استفاده  ۀالعدر مط ).1996، 2گیرد (پسران و شینرار میـخطا مورد بررسی ق

 خواهد شد.

مدت  باشند، این امکان وجود دارد که در کوتاه انباشته هم یکدیگرکه متغیرهاي مدل با  در صورتی

خطاي «خطا را به عنوان  ۀتوان جمل عدم تعادل بین متغیرهاي تحقیق وجود داشته باشد. بنابراین، می

مدت متغیر وابسته با مقدار تعادلی  پیوند دادن رفتار کوتاه به حساب آورد. این خطا براي »3تعادل

استفاده  ECM(4(توان از مدل تصحیح خطا  گیرد. بدین منظور، می بلندمدت آن مورد استفاده قرار می

د. مقدار عددي جزء تصحیح خطا نشانگر این است که چه میزان از انحراف و عدم تعادل متغیر کر

تر باشد، سرعت تعدیل و  چه این مقدار بزرگ شود. هر بعد اصالح می ةروابسته در یک دوره، در دو

 ).1394بازگشت به مسیر بلندمدت تعادلی بیشتر خواهد بود (گجراتی، 

  

1. Banerjee, Dolado and Mestre 
2. Pesaran and Shin 
3. Equilibrium Error 
4. Error Correction Mechanism (Model) 
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 هاي تجربی مطالعهیافته .4

بودن روابط بین متغیرهاي تحقیق نهاي رگرسیونی قبل از هر عملی، جهت اطمینان از کاذب در تحلیل

 1فولر تعمیم یافته (گسترش یافته) -براي این منظور از آزمون دیکیآنها بررسی شود. باید مانایی 

 شده است.استفاده 
 

 نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته براي متغیرهاي الگو .2جدول 
 

 متغیر

 

 مقادیر بحرانی آماره در سطح معنی داري
 نتیجه احتمال

 ده درصد پنج درصد یک درصد

tLTFP - 57/3  - 66/3  - 96/2  - 62/2  مانا در سطح 012/0 

2
tLTFP 

- 73/1  - 64/2  - 95/1  - 612/1  مانا در سطح 078/0 

tLDEP 
- 06/4  - 28/4  - 56/3  - 21/3  مانا در سطح 017/0 

tLL - 83/2  - 69/3  - 97/2  - 63/2  مانا در سطح 067/0 

tLLIT - 53/9  - 66/3  - 96/2  - 62/2  مانا در سطح 000/0 

tHLPER - 59/2  - 28/4  - 56/3  - 21/3  مانا در سطحنا 285/0 

tLPER - 12/5  - 28/4  - 56/3  - 21/3  مانا در سطح 001/0 

tLGINI - 698/0  - 280/4  - 56/3  - 21/3  نامانا در سطح 964/0 
 
 تحقیقمحاسبات : أخذم 

 
گیري مانا شده است و بار تفاضل با یک و یکی از متغیرهاي توضیحی وابسته یرمتغبا توجه به اینکه 

قابل دفاع است. براي برآورد مدل به روش  ARDLبقیه در سطح مانا هستند، استفاده از روش 
ARDL،  هاي مدل (اینجا معیار شوارتز  وقفه در نظر گرفته شد و با استفاده از آزمون وقفه 3حداکثر- 

به عنوان الگوي بهینه انتخاب شد.  ARDL(1,0,0,0,1,1,1,2) بیزین مبنا قرار گرفته است)، الگوي
 ) ارائه شده است. 3نتایج حاصل از این الگوي پویا در جدول (

 

1. Augmented Dickey–Fuller test 
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 ARDL(1,0,0,0,1,1,1,2)لگوي تحقیق به صورت پویاي نتایج تخمین ا .3جدول 
 

 متغیر ضریب tآماره  سطح معنی داري
008/0 0533/3 457/0 

1tLGINI − 
126/0 6159/1 151/0 

tLTFP 
045/0 - 1728/2  - 654/2  2

tLTFP 
001/0 2882/4 535/2 

tLDEP 
038/0 - 2596/2  - 136/0  

tLL 
000/0 5081/4 345/0 

1tLL − 
014/0 7704/2 869/1 

tLLIT 
001/0 - 1101/4  - 964/2  

1tLLIT − 
240/0 - 2206/1  - 015/2  

tHLPER 
010/0 9017/2 928/3 

1tHLPER − 
020/0 5792/2 081/0 

tLPER 
105/0 7161/1 215/0 

1tLPER − 
012/0 - 8519/2  - 079/0  

2tLPER − 
008/0 - 0525/3  - 265/2  tINPT 
  0,948 2R 
000/0 0002/42 F(13،16) =  کل رگرسیونF آماره 
149/0 3085/2 F(1،15) = آزمون خود همبستگیF آماره 
145/0 3615/2 F(1،15) =  آزمون فرم تبعیF آماره 
337/0 1752/2 2χ آماره  = (2)

2χ آزمون نرمالیتی 

329/0 95361/0 F(13،16) =  آزمون ناهسمانی واریانسF 
      
 تحقیقمحاسبات  أخذ:م     

 
و  tLTFP ،tHLPER) به غیر از ضرایب متغیرهاي 3براساس نتایج الگوي پویا در جدول (

1tLPER دار و منفی بودن ضریب مجذور لگاریتم طبیعی . معنیستا دارضرایب بقیه متغیرها معنی −
حاضر است.  ۀدر مطالعفرضیه کوزنتس یید أوري عوامل تولید در بخش کشاورزي حاکی از تبهره

 رسم کرد. کوزنتستوان یک منحنی معکوس با یک ماکزیمم مطابق با دیدگاه  می ،براساس این نتیجه
) tLDEP( روستاییا افزایش یک درصد در بارتکفل خانوارهاي مدت بدر کوتاه ،براساس نتایج برآورد
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با افزایش یک درصدي در  ،درصد افزایش خواهد داشت. همچنین 5356/2ضریب جینی به میزان 

در همان درصد  13618/0ان به میزان روستایی) ضریب جینی tLLتسهیالت اعطایی به بخش کشاورزي (
سطح  ،در کلبنابراین، افزایش خواهد داشت. درصد 34549/0 ضریب جینی  ،در سال بعدو سال کاهش 

ان را افزایش خواهد داد این مسئله ممکن است ناشی از آن باشد روستاییتسهیالت اعطایی ضریب جینی 
ت به بانک ارائه نمایند در دهند که وثیقه ملکی کافی براي ضمانانی وام میروستاییبه  ها غالباًکه بانک

افزایش یک  ،tLLITپا هستند.  براساس ضریب متغیر هبی زمین و یا خرد ان فقیر غالباًروستاییحالی که 
اما  درصد افزایش خواهد داشت8690/1ان در همان سال ضریب جینی روستاییدرصدي در نرخ با سوادي 
شود. به صورت کلی افزایش سوادآموزي درصد با کاهش مواجه می 9639/2در سال بعد ضریب جینی 

مباحث نظري و مطالعات تجربی بر شود.  این نتیجه منطبق ان منجر به کاهش ضریب جینی میروستایی

1tHLPERاست. نوسانات بارندگی بعد از یک سال ( که  شود به طوري) منجر به افزایش نابرابري می−
درصدي ضریب جینی 9279/3د افزایش در نوسانات بارندگی در یک سال قبل منجر به افزایش یک درص
شود. افزایش یک درصدي سطح بارندگی در همان سال منجر به افزایش در سال جاري می روستایی
این بارندگی بر ضریب  تأثیرشود. البته بعد از دو سال می روستاییدرصدي ضریب جینی  080843/0
 درصد). 079535/0هنده خواهد بود (معادل با منفی جینی کا

کند. همچنین پایداري ضرایب برآورد یید میأهاي اعتبارسنجی مدل را در کلیت خودش تآماره
نتایج آزمون در بررسی شد.  2CUSUMSQو  1CUSUMشده طی دوره مورد مطالعه با آزمون 

 دل مورد بررسی است. شکست ساختاري در م نبوددهنده  ، نشان)3) و (2نمودار (

 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

          

-5

-10

0

5

10

15

 
 CUSUMیب ضرا یداريپا. نتایج آزمون 2نمودار 

1. Cumulative Sum of Residuals 
2. Cumulative Sum of Squared Residuals 
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 Plot of Cumulative Sum of Square
of Recursive Residuals
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  CUSUMQیب ضرا یداريپا. نتایج آزمون 3نمودار 

 
 .نشان داده شده است )4در جدول (انباشتگی بین متغیرهاي  براي وجود هم و همکاران پسران Fآزمون 

 
  نتایج آزمون هم انباشتگی پسران و همکاران .4جدول 

 

 Fره آما
 درصد 5در سطح  Fمقادیر بحرانی 

I(0) I(1) 

]0079/0 [5502/4 553/3 365/3 
                        

 تحقیق محاسبات: أخذم                      
. پس از اطمینان از وجود شودمیي بلندمدت میان متغیرها تأیید  محاسباتی وجود رابطه F ا توجه بهب

 .است انعکاس یافته )5بلندمدت الگو برآورد شده است. نتایج این رابطه در جدول (بلندمدت، ضرایب  ۀرابط
 

 نتایج تخمین الگوي تحقیق به صورت بلندمدت .5جدول 
 

 متغیر ضریب tآماره  سطح معنی داري
158/0 4829/1 279/0 tLTFP 
079/0 -8771/1 -891/4 2

tLTFP 
002/0 7990/3 671/4 tLDEP 
006/0 1519/3 3856/0 tLL 
011/0 -8604/2 -017/2 tLLIT 
021/0 5661/2 524/3 tHLPER 
134/0 5766/1 399/0 tLPER 
007/0 -0636/3 -173/4 tINPT 

                        
 تحقیقمحاسبات : خذأم                 
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که ضریب  شود به طوريیید میأتفرضیه کوزنتس اساس نتایج حاصل از مدل بلندمدت نیز بر

2وري عوامل تولید بخش کشاورزي (مجذور لگاریتم طبیعی بهره
tLTFP10و در سطح  ) منفی 

، tLDEP ،tLLداري است. براساس سایر ضرایب نیز افزایش یک درصدي در متغیرهايدرصد معنی
tLLIT  وtHLPER  ب درصدي در ضری 5236/3 و –0171/2، 38563/0 ،  6714/4 ییرتغمنجر به

 درصد هستند. ضرایب متغیرهاي 5شود. تمامی این ضرایب در سطح احتمال می روستاییجینی 
tLPER  وtLTFP داري نیستند.از نظر آماري در بلندمدت معنی  

الگوهاي اي از متغیرهاي اقتصادي، مبناي آماري استفاده از  انباشتگی بین مجموعه وجود هم
در  ECM (-1) ) ضریب جمله تصحیح خطا6براساس نتایج جدول (آورد.  تصحیح خطا را فراهم می

پس از سپري شدن یک دوره،  ،بوده است. به عبارت دیگر -54278/0 درصد برابر با 95سطح اطمینان 
 شود. تعدیل می لگاریتم ضریب جینی روستاییهاي ایجاد شده در  درصد از عدم تعادل 54در حدود

 
  الگوي تحقیق )ECM(نتایج مدل تصحیح خطاي (  .6جدول 

 
 متغیر ضریب tآماره  سطح معنی داري

122/0 6159/1 15150/0 tdLTFP 
042/0 - 1728/2  - 6545/2  2

tdLTFP 
000/0 2882/4 5356/2 tdLDEP 
035/0 - 2596/2  - 13618/0  

tdLL 
012/0 7704/2 8690/1 

tdLIT 
236/0 - 2206/1  - 0153/2  

tdHLPER 
018/0 5792/2 080843/0 tdLPER 
010/0 8519/2 079535/0 

1tdLPER − 
006/0 - 0525/3  - 2651/2  

tINPT 
002/0 - 6247/3  - 54278/0  

1tECM − 
  80784/0 2R 
  65172/0 2R 
000/0 F(9,20)=  4740/7  آماره Fرگرسیون 

       
 تحقیقأخذ: محاسبات م                 
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 گیري یجهنت .5
درآمدي بوده و  هاي پایینکنند، عمدتاً جزء دهکه در جوامع روستایی زندگی میـایی کـرهخانوا

در  روستاییبخش کشاورزي و جوامع  بنابراین، توجه بهاورزي اشتغال دارند. ـهاي کشبیشتر به فعالیت

از عوامل ان نه تنها تابعی روستایی. نابرابري درآمدي یابدمیهاي درآمدي اهمیت ش نابرابريـکاه

بارندگی و نوسانات آن  ۀخصوص مسئله ب ،اقتصادي و اجتماعی است بلکه تحت عوامل زیست محیطی

حاضر  ۀمطالع ،همین اساس ست. این مسئله در مطالعات داخلی مورد غفلت واقع شده است. برهنیز 

نات آن با ي بر سطح بارندگی و نوساتأکیدکشور را با  روستاییبر نابرابري درآمدي  مؤثرعوامل 

 بررسی کرده است. ش،1392-1361زمانی  ةدور، در ARDLاستفاده از روش 

وري عوامل تولید در بخش کشاورزي بر مبناي بهرهکوزنتس ۀ در این مطالعه مبناي مدل اولیه فرضی

ل گیري نوسانات بارندگی نیز از مداند. براي اندازهبود و سایر متغیرهاي به این مدل اولیه افزوده شده

EGARCH .استفاده شده است 

 ۀمدت و هم بلندمدت فرضیتحقیق نشان داد که هم در کوتاه تایج حاصل از برآورد مدلن

مدت و بلندمدت بار تکفل در کوتاه ،صادق است. همچنین روستاییدر مورد ضریب جینی کوزنتس 

بلندمدت بیشتر از  دارد و اثر آن در روستاییداري بر ضریب جینی مثبت و معنی تأثیر روستایی

به طور  ،مدتان در کوتاهروستاییتکفل  که افزایش یک درصدي بار مدت است. به طوريکوتاه

درصد  6714/4درصد در ضریب جینی و در بلندمدت منجر به افزایش  5/2منجر به افزایش  ،کلی

یز در مثبت تسهیالت اعطایی بر ضریب جینی روستایی ن تأثیرشود. ضریب جینی روستایی می

که افزایش یک درصدي در تسهیالت اعطایی به  مدت است، به طوريبلندمدت بیشتر از کوتاه

درصدي در  20931/0بخش کشاورزي در کوتاه مدت (طی دوسال متوالی) مجموعاً افزایش  شاغالن

 درصد است. این 38563/0برابر با  تأثیردنبال دارد و در بلندمدت این ه ضریب جینی روستایی را ب

 بنابراین،شود براساس وثیقه ملکی پرداخت می شود که تسهیالت بانکی غالباًمشکل از آنجا ناشی می

شوند و قسمت عمده این بهره میپا از تسهیالت بانکی بیهنشین) و خرد(خوش ان بی زمینروستایی

تواند می شود. تجربه گرامین بانک بنگالدش در این زمینهتسهیالت به بزرگ مالکان پرداخت می

منفی بر ضریب جینی  تأثیرمدت و هم بلندمدت ان هم در کوتاهروستاییمفید باشد. نرخ باسوادي 
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که تغییر یک درصدي در  مدت است، به طوريدارد، این اثر نیز در بلندمدت بیشتر از کوتاه روستایی

درصدي در  0949/1مدت (طی دوسال متوالی) مجموعاً کاهش ان در کوتاهروستایینرخ سواد 

درصد خواهد  0171/2را منجر خواهد شد و این رقم در بلندمدت به منفی  روستاییضریب جینی 

اینکه  سرانجامرسید. این نتیجه با مبانی نظري و مطالعات تجربی داخلی و خارجی منطبق است. 

را در  روستاییدرصدي ضریب جینی  080843/0افزایش یک درصدي در سطح بارندگی افزایش 

درصدي در ضریب جینی روستایی بعد از دو سال را منجر خواهد  079535/0ان سال و کاهش هم

مدت با در بلندمدت از نظر آماري بی معنی است. نوسانات بارندگی نیز در کوتاه تأثیرشد و البته این 

که به ازاي یک درصد افزایش در این  کند به طوريیک سال وقفه ضریب جینی افزایش پیدا می

درصد افزایش خواهد داشت، این ضریب در بلندمدت  9279/3 روستاییسانات، ضریب جینی نو

 رسد. درصد می 5236/3به

کمتر از  روستاییبراساس نتایج فوق اهمیت نوسانات بارندگی در ایجاد نابرابري درآمدي 

زم است در ال ،نیست. در نتیجه روستاییبر نابرابري درآمدي  مؤثرهاي اقتصادي و اجتماعی مؤلفه

نیز توجه شود و در  مؤلفهبه این  روستاییهاي مرتبط با کاهش نابرابري درآمدي گذاريسیاست

با هدف کاهش نابرابري درآمدي، متغیرهاي آب و  روستاییهاي حمایتی مرتبط با جوامع سیاست

آب و هوایی، هوایی نیز دخالت داده شود. در این راستا بیمه محصوالت کشاورزان در قبال نوسانات 

تواند از هاي مقاوم در قبال نوسانات آب و هوایی میترویج سیستم آبیاري مکانیزه، معرفی گونه

  ان بکاهد.روستاییشدت نابرابري درآمد 
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