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چکیده
بخش کشاورزی ،نقش قابلتووجهی در کواشش فقور ،اغوت ا و بوهطوورک ی اقتصواد روسوتایی دارد ازایو رو
سرمایهگذاری در ای

بخش دارای اشمیت است سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ضم

رغد تولید و بوهتبوع

آن کاشش فقر و افزایش اغت ا  ،میتواند منجر به کاشش روند مهاجرت از روستا به غهر غود شود

از ماالهوه

حاضر بررسی راباه سرمایهگذاری کشاورزی با فقر ،توزیوع درآمود و مهواجرت روسوتایی در ایوران طوی دوره
 3133-3131می باغد برای ای

منظور از یک سیستم مهوادتت شمزموان اسوتهاده گردیود نتوایل ماالهوه نشوان

میدشد که سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،منجر به کاشش فقر ،ضریب جینی و مهاجرت روستایی مویغوود
ازای رو توصیه میغود ،سیاستگذاران توجه ویژهای به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی داغته باغند
واژهشای ک یدی :سیستم معادالت همزمان ،بخش کشاورزی ،ضریب جینی ،اقتصاد روستا.

مقدمه و بررسی منابع

نگاهی به آمارهای فقر در کشورهای درحاا توساعه نشاان مایدهاد کاه هرچناد فقار در هار دو جامعاه شارری و
روستایی به چشم میخورد ،لیكن اغلب افراد فقیر در روستاها ساکناند و شدت فقر در مناطق روستایی غالباً بیشاتر
از مناطق شرری اسات ) .(Momeni et al., 2009باا توجاه باه اینكاه افاراد سااکن در روساتاها اغلاب باه مشااغ
کشاورزی و دامداری اشتغا دارند ،این مشاغ در کشورهای درحا توسعه عموماً سنتی و دارای بررهوری پاایینی
هستند که نرایتاً این امر منجر به فقر بیشتر در جوامع روستایی میشاود .از طرفای رشاد بخاش انعت و خادمات،
ضمن ایجاد شكاف در درآمد و وضعیت رفاه بین شرر و روستا ،منجر به مراجرت روستاییان به شررها برای کساب
درآمد بیشتر میگردد .در ابتدا مراجرت از شرر به روستا مفیاد خواهاد باوده باهگوناهای کاه برخای اقتصااددانان،
توسعه اقتصادی را معاد انتقا نیروی کار از بخش کشاورزی به نعت تعریف ماینمایناد (Lewis, 1954; Fei
 .1دانشجوی دکتری ،بخش اقتصاد کشاورزی و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شرید باهنر کرمان (نویسنده مسئو )
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 .2استادیار دانشكده علوم اقتصادی و سیاسی ،دانشگاه شرید برشتی
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) .and Ranis, 1961اما به دلی وجود فقر و عدم توجه باه سارمایهگاذاری و توساعه کشااورزی ،روناد مرااجرت
به ورت بیرویه افزایشیافته و ضمن به خطار افتاادن تولیاد کشااورزی و امنیات غاذایی کشاور ،منجار باه باروز
حاشیهنشینی ،ناامنی و معضالت اجتماعی در شررها میشاود .مرااجرت بایرویاه یاب بیمااری اجتمااعی و عاما
بسیاری از نابسامانیهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی است .اندرسون ) (Anderson, 2002فقر روساتاییان را عاما
ا لی مراجرت به شررها میداند و معتقد است که روستاییان برای فرار از آسیبهاای ناشای از فقار رواناه شاررها
میشونده بنابراین برای جلوگیری از مراجرت بیرویه روستایی ،باید به دنبا کاهش فقر و بربود توزیع درآماد در
جوامع روستایی بود .بسیاری از احبنظران معتقدند که درمان این مشكالت ،از طریق توساعه بخاش کشااورزی
امكانپذیر خواهد بود.
کشاورزی دارای نقش عمدهای بخصوص در اقتصاد کشورهای جران سوم مایباشاد .توساعه کشااورزی سارم
مرمی در غلبه بر فقر دارد ) .(Audinet and Haralambous, 2005همچنین کشاورزی جایگااه مرمای در اقتصااد
ایران بخصوص در مقایسه با کشورهای توسعهیافته دارد ،بهگونهای که در سا  ،1139بخش کشاورزی حادود 11
در د تولید ناخالص داخلی را تأمین کرده است .به دلی پیوندهای پسین و پیشین کاه بخاش کشااورزی باا ساایر
بخشهای اقتصادی دارد ،الزمه شكوفایی اقتصاد کشور و توسعه بخشهای غیر کشاورزی اقتصاد ،سرمایهگاذاری
و توسعه کشاورزی میباشد ) .(Sameti and Faramarzpour, 2004; Soltani, 2004; Nikokar, 2002از طریق
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ،ضامن رشاد بخاش کشااورزی ،ایجااد اشاتغا و درآماد پایادار در روساتا و
کاهش فقر ،از طریق پیوند بخش کشاورزی باا ساایر بخاشهاا ،مایتاوان باه رشاد اقتصاادی پایادار دساتیافات.
سرمایهگذاری ،از اجزای مرم هزیناه ملای و الزماه تولیاد و اشاتغا باوده و رشاد تولیاد ناخاالص داخلای و رشاد
اقتصادی درگرو سرمایهگذاری میباشد ) .(Block, 2006سرمایه بهعنوان یكی از مرمترین نرادههای تولید بوده و
میتواند منجر به افزایش بررهوری نیروی کار گردد ( .)Hayami, 1999بربود بررهوری نیز باهنوباه خاود منجار باه
رشد تولید ،کاهش فقر و بربود توزیع درآمد خواهد شده بنابراین با توجه به جایگااه بخاش کشااورزی در اقتصااد
کشور و همچنین امنیت غذایی و اهمیت سیاسی مربوط به آن ،توجه به بخش کشاورزی و سارمایهگاذاری در ایان
بخش ضروری است.
مطالعات متعددی در خصوص سرمایهگذاری بخش کشاورزی و تأثیر آن بار فقار ،توزیاع درآماد ،مرااجرت و
بهطورکلی اقتصاد روستایی انجام پذیرفته است .زمان و همكاران ) ،(Zaman et al., 2012در مطالعهای به بررسای
تاأثیر ساارمایهگااذاری خااارجی بار فقاار و نااابرابری در پاکسااتان پرداختناد .نتااایش ایاان مطالعااه نشاان ماایدهااد کااه
سرمایهگذاری خارجی به نفع فقرا است ،بهطوریکه افزایش یابدر ادی در سارمایهگاذاری خاارجی منجار باه
کاهش  3/44در دی در فقر روستایی خواهد شد .هانجرا و همكااران ) ،(Hanjra et al., 2009در مطالعاهای باه
بررسی کاهش فقر از طریق سرمایهگذاری در منابع آب کشاورزی پرداختند .آنها با یب مطالعه در جنوب آفریقا
دریافتند که سرمایهگذاری در مدیریت آب کشااورزی و زیرسااختهاای روساتایی باهعناوان مكما آن ،باعا
شكسته شدن شكاف فقر در بین کشاورزان خرده آفریقا خواهد شد .گلد اسمیت و همكاران (Goldsmith et al.,

) 2004در بررسی مراجرت از روستا به شرر ،دریافتند که مراجرت از روستا باه شارر تاابعی م بات از نارم درآماد
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سرانه شرری به درآمد سرانه روستایی است و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میتواند باع

کاهش مرااجرت

شود .فان ( ،)Fan, 2003با استفاده از دادههای استانی برای چاین بارای دوره  1953-1955یاب سیساتم معاادالت
همزمان را برآورد کردند .نتایش این بررسی نشان داد که آن گروه از سرمایهگذاریهای دولت که موجب افازایش
تولید هستند ،ازجمله سرمایهگذاری در تحقیق و تارویش کشااورزی ،آبیااری ،آماوزش روساتایی و زیرسااختهاا
(شام جاده ،برق و سیستمهای ارتباط راه دور) ،نهتنرا به رشاد تولیادات کشااورزی کماب مایکنناد ،بلكاه فقار
روستایی و نابرابریهای منطقهای را نیز کاهش میدهناد .فاان و همكااران ( ،(Fan et al., 1999از دادههاای هناد
برای برآورد بازده سرمایهگذاریهای (مختلف) جاایگزین برارهوری کشااورزی و کااهش فقار اساتفاده نمودناد.
بزرگترین تأثیر بر هردو متغیر ،از سرمایهگذاری در جادهها و تحقیق و توسعه ( )R&Dکشاورزی حا

شد کاه

عالوه برافزایش درآمد ،بسیاری از اثرات خود را از طریق افزایش دستمزد و کااهش قیماتهاای ماواد غاذایی بار
جای گذاشته است.
بنی اسدی و همكاران ) ،(Baniasadi et al., 2012عوام اقتصادی مؤثر بر مراجرت روستاییان در ایران را
بررسی نمودند .نتایش این مطالعه حاکی از آن است که بربود توزیع درآمد ،کاهش شكاف دستمزد میان شرر و
روستا و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منجر به کاهش روند مراجرت به شررها خواهد شد .همچنین
افزایش شاخص قیمت محصوالت کشاورزی ،افزایش نرم باسوادی ،رشد اقتصادی و افزایش سطح زیر کشت از
طریق اثرگذاری م بت بر سرمایهگذاری کشاورزی ،منجر به کاهش مراجرت از روستا به شرر خواهند شد.
شكوهی و ترکمانی ) ،(Shokouhi and Torkamani, 2007در مطالعهای به بررسی تأثیر سرمایهگذاری در
تجریزات و تحقیقات کشاورزی بر ارزشافزوده بخش کشاورزی پرداختند .برای دستیابی به هدف فوق از الگوی
خود توضیح با وقفههای گسترده ( )ARDLاستفاده نمودند .نتایش حا

از این مطالعه نشان داد که با یب در د

افزایش در مقدار سرمایهگذاری تحقیقات ،تجریزی و غیر تجریزی در بخش کشاورزی ،به ترتیب به میزان ،3/37
 3/13و  3/13در د بر ارزشافزوده این بخش اضافه میشود.
الح و همكااران ) ،(Saleh et al., 2007در مطالعاه ای باه بررسای وضاعیت فقار و توزیاع درآماد در منااطق
روستایی ایران با تأکید بر تأثیر سرمایهگذاریهای عمرانی دولات در ناواحی روساتایی و بخاش کشااورزی ایاران
پرداختند .برای این منظور آنها از روش سیستم معادالت همزمان استفاده نمودند .نتایش مطالعه آنها نشان میدهاد
که سرمایهگذاری در زیرساختهای کشاورزی و روستایی منجر به کاهش فقر و بربود درآمد خواهد شد.
دانشاور کااخكی و همكااران ) ،(Daneshvar Kakhaki et al., 2006در تحقیقای ،تاأثیر افازایش برارهوری
کشاورزی بر مراجرت روستاییان ایران در دوره  1173-1131را بررسی نمودند .نتایش تحقیق آنها نشاان مایدهاد
که شكاف درآمدی میاان شارر و روساتا باعا افازایش مرااجرت مایشاود .همچناین سارمایهگاذاری در بخاش
کشاورزی از روند مراجرت میکاهد.
ترکماانی و جمااالی مقاادم ) ،(Torkamani and Jamali Moghadam, 2005در مطالعااه خااود بااا موضااو
فقرزدایی در مناطق روستایی ایران دریافتند که سرمایهگذاری در توسعه و عمران روستایی ،جادهساازی ،تحقیاق و
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ترویش کشاورزی و آبیاری ،به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کاهش فقر روستایی دارد.
همانطور که از پیشینه موضو مشخص میشود ،در مطالعاات فراوانای عواما ماؤثر بار فقار ،توزیاع درآماد و
مراجرت روستایی بررسیشده است .همچنین تأثیر سرمایه گاذاری کشااورزی بار ساه متغیار فاوق نیاز باه اورت
جداگانه بررسی گردیده است .در مطالعه حاضر ،هدف این است که به ورت یكجا تأثیر سارمایهگاذاری بار ساه
متغیر فقر ،توزیع درآمد و مراجرت روستایی بررسی شود .در این مطالعه ،از در اد افاراد زیارخ فقار ،باهعناوان
شاخص فقر و از ضریب جینی بهعنوان شاخصی از توزیع درآمد استفادهشده است.
مواد و روششا

بهمنظور بررسی اثر سرمایه گذاری کشااورزی بار فقار ،توزیاع درآماد و مرااجرت روساتایی ،از سیساتم معاادالت
همزمان استفاده گردیده است .علت استفاده از روش سیستمی در بارآورد معاادالت ،وجاود متغیرهاای درونزا در
سمت راست معادالت میباشد ) .(Brooks, 2010معماوالً متغیرهاای یاب ماد اقتصاادی بار اسااه نظریاههاای
اقتصادی وارد مد میشوند .بر اساه نظریات اقتصادی ،عالوه بر سرمایهگذاری ،متغیرهای فراوانی بر فقر ،توزیاع
درآمد و مراجرت روستایی مؤثر هستند اما چنین مدلی با متغیرهای فراوان ،بارآورد سیساتمی را باا مشاك مواجاه
خواهد کرده بنابراین سعی شده تنرا متغیرهای مرم و تأثیرگذار در مد وارد شوند .با توجه باه مطالاب گفتاهشاده،
مد ارائهشده در این تحقیق به ورت زیر میباشد:
( )1

Log (Gini)   0  1 Log (Pr o)   2 Log ( PGDP)   3 Log ( Inv)   4 Log ( RAEt 4 )  U 2

( )2

Log ( Pov)   0   1 Log ( gini)   2 Log ( Inv)   3 Log (Gov)   4 Log (Open)   5 Log ( Pop)  U 3

( )1

Log ( Mig )   0   1 Log (Gini )   2 Log (Gov)   3 Log (GDP)   4 Log ( Inv)   6 Log (Gagri )  U 1

()4

Log ( Inv)  0  1 Log ( Liter)  2 Log (GDP)  3 Log ( P)  4 Log (r )  U 4

که  ،PGDPتولید ناخالص داخلی سرانه ،Pro ،بررهوری نیروی کار در بخش کشاورزی ،Inv ،سارمایهگاذاری در
بخش کشاورزی Gini،ضریب جینای در منااطق روساتایی ، Pov ،شااخص در اد افاراد زیارخ فقار در منااطق
روستایی ،Gov ،مخارج عمرانی دولات در منااطق روساتایی ،Open ،درجاه بااز باودن اقتصااد ،RAEt-4 ،مخاارج
دولتی در تحقیق و آموزش کشاورزی با چراار وقفاه ،Pop ،جمعیات روساتایی ،Gagri ،سارمایهگاذاری و مخاارج
دولتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعای ،Mig ،مرااجرت از روساتا باه شارر (نفار) ،Liter ،در اد باساوادی در
مناطق روستایی ،P ،شاخص قیمت محصوالت کشاورزی و  ،rنارم براره باانكی مایباشاده کاه تماامی متغیرهاای
ارزشی فوق ،به ورت ارزش حقیقی و بر اساه قیماتهاای ساا  1157تاورمزدایای شادهاناد .همچناین انتخااب
متغیرهای فوق بر اساه پیشینه تحقیقاتی اشارهشده در مقدمه و همچنین ادبیات موضو  ،مربوط به سارمایهگاذاری
کشاورزی ،فقر ،توزیع درآمد و مراجرت روستایی انتخابشدهاند.
سپس با استفاده از تعداد زیادی از متغیرها ،برآورد انجام گردید و نرایتاً با توجه به سطح معنایداری متغیرهاا
و معنی داری ک مد  ،متغیرها و مد نراایی انتخااب گردیاد .متغیرهاای تولیاد ناخاالص داخلای سارانه ،جمعیات
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روستایی و در د باسوادی در مناطق روستایی ،از بانب مرکزی ،متغیر ضریب جینی در مناطق روستایی ،از مرکاز
آمار ایران ،متغیرهای مخارج دولتی در تحقیق و آموزش کشاورزی و مخارج عمرانی دولت در منااطق روساتایی،
از قوانین بودجه سا های مختلف ک کشور ( )1171-1137بهدستآمده است .بارای محاسابه میازان مرااجرت از
روستا به شرر با این فرض که نرم مراجرت خارجی به کشور فر است و رشد جمعیات شارری برابار نارم رشاد
جمعیت ک میباشد ،میزان مراجرت از روستاها به شررها به ورت تغییر جمعیت ک شارری منراای در ادی از
جمعیت شرری که درنتیجه رشد طبیعی جمعیت افزایشیافته ،محاسبهشده است ):(Goldsmith et al., 2004

M t  PUt  1  g PUt1

( )7

که در آن  ،gنرم رشد طبیعی جمعیت و  ، PUtجمعیت شرری در سا جاری و  ، PUt1جمعیات شارری در ساا
قب میباشد .شاخص بررهوری نیروی کار در بخش کشاورزی با توجاه باه آمارهاای باناب مرکازی و بار اسااه
رابطه زیر بهدستآمده است ):(Khodaparast-e- shirazi and Rahman Setayesh, 2010

AgriValue
AgriLab

( )7

Pr o 

که در رابطه فوق AgriValue ،ارزشافزوده بخش کشاورزی و  AgriLabتعداد نیروی کار در بخاش کشااورزی
میباشد .همچنین برای محاسبه درجه باز بودن اقتصادی ،از یكی از شاخصهای پرکاربرد باه اورت زیار اساتفاده
گردید:

X M
GDP

( )5

Open 

بهمنظور تعیین کشش متغیرهای موردمطالعه نسبت به سرمایهگذاری بخش کشاورزی ،از رابطه ( )3استفاده خواهد
شد:
X i Inv

Inv X i

( )3

e X i , Inv 

که در رابطه ( X ،)5متغیری است که کشش آن ،نسبت به سرمایهگذاری محاسبه خواهاد شاد و i=Pov, Gini, ( i

 )Migاندیس آن میباشد .بهمنظور برآورد سیستمی معادالت ،دادههای تحقیق به لحاا ایساتایی از طریاق آزماون
دیكی -فولر تعمیمیافته موردبررسی قرار گرفت .آزمون دیكی -فولر تعمیمیافته ( )ADFبه اورت زیار مایباشاد
):(Dickey and Fuller, 1979, 1981
P

Yt    1Yt 1   i Yt i   i

( )9

i 1

که در آن  Ytیب متغیار در دوره  tاسات Yt-1 ،وقفاه او متغیار ∆Yt-i ،Yتفاضا مرتباه  iام و  εtجاز اخاال باا
میانگین فر و واریانس یب میباشد .فرض فر ( )ρ=1عدم پایایی است و اگر فرض فر رد شود سری زماانی
متغیر  Yپایا میباشد .بهمنظور تعیین شیوه برآورد از روش شرط رتباهای اساتفاده گردیاد .در ایان روش ابتادا بایاد
قابلیت تشخیص (شناسایی) معادالت را بررسی کرد و سپس بر اساه نتایش تشخیص ،روش برآورد تعیین میشود.
نحوه تشخیص معادالت به ورت رواب

فحه بعد میباشد ):(Brooks, 2010

(G - 1) > m

()13
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()11

(G - 1)  m

()12

(G -1)  m

()11

mT k

که در رواب فوق T ،تعداد ک متغیرهای برونزای موجاود در سیساتم k ،تعاداد متغیرهاای بارونزای موجاود در
یب معادله G ،تعداد معادالت ساختاری (در این مطالعاه  )G=4و  mتعاداد متغیرهاای بارونزای خاارج از معادلاه
موردبررسی میباشند .رواب ( )11( ،)13و ( )12باه ترتیاب نشااندهناده معاادالت کمتار از حاد مشاخص ،دقیقااً
مشخص و بیشازحد مشخص مایباشاند ) .(Brooks, 2010باا توجاه باهشارط رتباهای، (G -1)  3  m  7 ،
تمامی معادالت بیشازحد مشخص میباشند و یكی از روشهای برآورد معادالت بیشازحاد مشاخص روش ساه
مرحلهای است ) .(Soori, 2012ازاینرو در این مطالعاه از روش حاداق مربعاات ساه مرحلاهای ( )3SLSاساتفاده
گردید.
نتایل و بحث

در بررسی رابطه بین سریهای زمانی ابتدا باید پایایی هر سری را بررسی نمود .در جدو  1نتاایش آزماون دیكای-
فولر ارائهشده است.
جدو  -3نتایل بررسی پایایی حاصل از آزمون دیکی-فولر
Table 1 – Stationary Results of Dickey – Fuller Test

با یببار تفاض گیری

در سطح

1st difference

Level

متغیرها

احتما

آماره τ

احتما

آماره τ

Variables

Probability
0.000
0.001
0.02
0.000
0.009
0.013
0.065
0.000
0.030
0.000
0.001

T Statistic
-6.68
-4.87
-3.41
-5.44
-2.71
-4.42
-1.82
-5.39
-2.19
-5.75
-5.64

Probability
0.140
0.20
0.20
0.96
0.979
0.193
0.983
0.49
0.896
0.99
0.109

T Statistic
-2.45
-2.23
-2.24
0.17
0.43
-2.26
0.53
-1.55
-0.38
0.17
-2.60

Gini
RAE
Pop
Inv
Gov
Pro
PGDP
Gagri
Pop
R
Pov

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

بر اساه نتایش آزمون دیكی-فولر ،متغیرهای فوق غیر ایستا و همگان از درجاهیاب مایباشاند .بناابراین باهمنظاور
آزمون همگرایی این متغیرها ،باقیماندههای دو معادله ازنظار ایساتایی بررسایشادهاناد کاه نتاایش آن در جادو 2
ارائهشده است.
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جدو  -2نتایل آزمون دیکی-فولر تهمیمیافته برای باقیماندهشای چهار مهادله برآوردی
Table 2 – ADF Test Result for Residuals of 4 Estimated Equations

سطح معنیداری

آماره ADF

شرح

Significant Level

ADF Statistic

Discrimination

0.000

-5.54

0.000

-6.19

0.02

-3.75

0.002

-4.46

متغیر
Variable

با عرض از مبدأ و بدون روند

باقیماندههای معادله ضریب جینی

(در سطح)
با عرض از مبدأ و بدون روند

باقیماندههای معادله فقر روستایی

(در سطح)
با عرض از مبدأ و بدون روند

باقیماندههای معادله مراجرت روستایی

(در سطح)
با عرض از مبدأ و بدون روند
(در سطح)

باقیماندههای معادله سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه نتایش جدو  2و ایستایی باقیمانده هاای دو ماد  ،تماامی متغیرهاا همگارا باوده و امكاان ایجااد رگرسایون
کاذب بین آنها وجود نخواهاد داشات .نتاایش حا ا از بارآورد سیساتم معاادالت باه ترتیاب در جاداو  1تاا 7
گزارششده است.
جدو  -1نتایل برآورد مهادله ضریب جینی (توزیع درآمد) ()Gini
Table 3 – Results of Estimated Gini Coefficient Equation
سطح احتما

آماره t-student

Probability Level
0.000
0.000
0.32
0.056
0.12
0.70=R2

t-student Statistic
19.48
-4.30
1.01
-2.03
-1.62

ضرایب

متغیر توضیحی

Explanatory Variable
Coefficients
Constant
0.505
Pro
-0.008
PGDP
0.008
Inv
0.000006
RAEt-4
0.00000004
319.24 = Log likelihood
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

بر اساه نتایش بهدستآمده از معادله مربوط به ضریب جینی روستایی ،متغیر بررهوری نیروی کاار کشااورزی اثار
منفی و معنیداری بر ضریب جینی دارد .این مطلب نشان میدهد که رشد و بربود بررهوری نیاروی کاار منجار باه
کاهش ضریب جینی یعنی بربود توزیع درآمد و عدالت خواهد شد .رشد بررهوری نیاروی کاار کشااورزی یعنای
افزایش توان تولیدی کشاورزی و افزایش درآمده بنابراین توان کسب درآمد کشااورز افازایش ماییاباد کاه ایان
خود منجر به توزیع مناسبتر درآمد میشود .با توجه به ضریب بهدساتآماده ،یاب واحاد افازایش در برارهوری
نیروی کار منجر به کاهش  3/333واحدی ضریب جینی خواهد شاد .برخای از مطالعاات ازجملاه Thirtle et al.

)(2003و ) Zibayi (2005این نتیجه را تأیید میکنند.
متغیر  GDPسرانه ،تأثیر م بت بر ضریب جینی دارد .البته این متغیر در معادله معنیدار نشده است .متغیر ا الی و
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مقصود این مطالعه یعنی سرمایهگذاری کشاورزی ،اثر منفی و معنیداری بار ضاریب جینای داشاته اسات .عالمات
منفی این متغیر نشان میدهد افزایش در سرمایهگذاری منجر به کاهش ضریب جینی –کاه معااد باا برباود توزیاع
درآمد است -خواهد گردید .با توجه به ضریب متغیر سارمایهگاذاری ،افازایش یاب واحادی در سارمایهگاذاری
کشاورزی منجر به کاهش  3/333337واحدی در ضریب جینی خواهد شد .همچنین وقفاه چراارم مخاارج دولتای
در تحقیق و آموزش کشاورزی تأثیر منفی و بسیار جزئی بر ضریب جینی دارد و میتواند منجر به کااهش ضاریب
جینی شود .علت استفاده از وقفه چرارم این است که انتظار میرود مخارج تحقیقاتی ،با وقفهای چندساله ،بر رشاد
تولید و بربود توزیع درآمد اثر بگذارد .نتایش معادله فقر روستایی در جدو  4ارائهشده است.
جدو  -4نتایل حاصل از برآورد مهادله درصد افراد فقیر
Table 4 – Results of Estimated Poverty Share Equation

سطح احتما

آماره t-student

Probability Level
0.01
0.28
0.1
0.1
0.22
0.002
0.62 =R2

t-student Statistic
-2.73
1.28
-1.75
1.76
-1.28
3.55

ضرایب

متغیر توضیحی

Explanatory Variable
Coefficients
Constant
-401.75
Gini
214.38
Inv
-0.0032
Gov
0.0001
Open
-0.078
Pop
0.016
319.24 =Log likelihood
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به جدو  ،4ضریب متغیر  Giniبه لحا آماری معنیدار نشده است ،اما عالمت م بات آن نشاان مایدهاد
افزایش ضریب جینی که به معنای بدتر شدن توزیع درآمد است ،منجر به افزایش در اد افاراد فقیار خواهاد شاد.
ضریب متغیر سرمایهگذاری کشاورزی در سطح  13در د با عالمت منفی معنیدار شده است .ضاریب ایان متغیار
نشان میدهد افزایش یب واحدی در میزان سرمایهگذاری منجر به کاهش  3/3312واحدی در در اد افاراد فقیار
خواهد شد .با توجه به نتیجه بهدستآماده ،افازایش سارمایه گاذاری در بخاش کشااورزی ،منجار باه کااهش فقار
روستایی خواهد شد .با توجه به اینكه رشد این متغیر توزیع درآمد را نیز بربود میبخشد (با توجه به معادله ضاریب
جینی) ،اهمیت سرمایهگذاری برای سیاستگذاران بهمنظور کاهش فقار در روساتاها دوچنادان مایشاود .ضاریب
متغیر مخارج عمرانی دولت در مناطق روستایی ،با عالمتی م بت ،معنیدار شده است .ضریب متغیر درجه باز باودن
اقتصاد نیز دارای عالمت منفی و مطابق با انتظار است اما معنیدار نشده است .بر این اساه ،افزایش در شاخص بااز
بودن اقتصاد ،منجر به کاهش در فقر روستایی خواهد شد .این متغیر معنیدار نشده اما عالمت آن نشان میدهد کاه
باز بودن اقتصاد و گسترش تجارت خصو اً در حوزه محصوالت کشااورزی مایتواناد ،فقار روساتایی را کااهش
دهد .ضریب متغیر جمعیت روستایی با عالمت م بت و در سطح یاب در اد معنایدار شاده اسات و باا توجاه باه
ضریب برآوردی ،یب واحد افزایش در جمعیت روستایی ،در د افراد فقیر را  3/317واحد افازایش خواهاد داد.
البته به این معنا نیست که برای کاهش فقر باید جمعیت روستا را کاهش داد ،بلكه این مطلب بیانگر آن است که باا
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توجه به وضعیت فقر در روستاها و نبود درآمد کافی ،افزایش جمعیت در این شرای باع

افزایش فقار مایشاوده

بنابراین باید شرای اقتصادی روستا را تغییر داد .مطالعه ) Thirtle et al. (2003نیز این نتیجه را تأیید میکند .نتایش
برآورد معادله مراجرت روستایی در جدو  7گزارششده است.
جدو  -5نتایل حاصل از برآورد مهادله مهاجرت روستایی
Table 5 – Results of Estimated Rural Migration Equation

سطح احتما

آماره t-student

ضرایب

Probability Level
0.70
0.51
0.98
0.002
0.08
0.03
0.67 =R2

t-student Statistic
-0.38
0.68
-0.03
3.59
-1.85
-2.39

Coefficients
-187.31
664.25
-0.00001
0.0019
-0.033
-0.00009

متغیر توضیحی
Explanatory Variable
Constant
Gini
Gov
GDP
Inv
Gagri
319.24 = Log likelihood
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به جدو  ،7متغیر ضریب جینی تأثیر م بت بر روند مراجرت داشته و نشان میدهد در اورتیکاه ضاریب
جینی افزایش یابد -به این مفروم که توزیع درآمد در نواحی روستایی غیرعادالنهتر شود -روند مرااجرت افازایش
مییابد .بنابراین توزیع عادالنه درآمد و ثروت میتواند از روند مراجرت بیرویه به شاررها بكاهاد .متغیار مخاارج
عمرانی دولت در روستاها معنیدار نشده ،اما دارای عالمت منفی است که نشان میدهد با افازایش مخاارج دولات
در عمران و نوسازی روستاها ،میزان مراجرت از روستا کاسته خواهد شد .انتظار هام بار ایان اسات کاه باا کااهش
شكافها بین جوامع شرری و روستایی از روند مراجرت کاسته شود .متغیر تولید ناخالص داخلی با عالمات م بات
معنیدار شده است که نشان میدهد ،با رشد اقتصادی ،مراجرت روستایی افزایش مییابد .شاید علت ایان عالمات
به دلی ساختارهای موجود در بخش کشاورزی و درآمدهای بسیار پایین کشاورزان باشد کاه باا رشاد اقتصاادی و
سرم بیشتر بخش نعت و خدمات از رشد و درآمدهای باالتر افراد در ایان بخاشهاا ،روساتاییان را بارای کساب
مشاغ

نعتی و خدماتی و کسب درآمد باالتر ،تشویق به مراجرت کند .بر اساه ضریب این متغیار ،یاب واحاد

افزایش در تولید ناخالص داخلی ،منجر باه افازایش  3/319واحادی در مرااجرت روساتایی خواهاد شاد .عالمات
ضریب متغیر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز با عالمت منفی و در سطح  13در د معنیدار شده کاه نشاان
میدهد با افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،مراجرت روستایی کاهش خواهد یافت .بار اسااه ضاریب
این متغیر ،یب واحد افزایش در سرمایهگاذاری بخاش کشااورزی ،منجار باه کااهش  3/311واحاد در مرااجرت
روستایی خواهد شد .درنرایت ،متغیر سرمایهگذاری و مخارج دولتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با عالمات
منفی در سطح  7در د معنیدار شده است که نشان میدهد با افزایش سرمایهگذاری دولت در بخاش کشااورزی
و منابع طبیعی از میازان مرااجرت باه شاررها کاساته خواهاد شاد کاه ایان امار ،اهمیات مخاارج دولتای در بخاش
کشاورزی را گوشزد میکند .جدو  7نتایش حا

از برآورد معادله سرمایهگذاری در بخش کشااورزی را نشاان

میدهد.
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جدو  -3نتایل حاصل از برآورد مهادله سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
Table 6 - Results of Estimated Agricultural Investment Equation

سطح احتما

آماره t-student

Probability Level
0.07
0.11
0.002
0.37
0.01
R2= 0.94

t-student Statistic
1.92
1.66
3.52
-0.93
-2.71

متغیر توضیحی

ضرایب

Explanatory Variable
Coefficients
Constant
-6650.7
Liter
107.08
GDP
0.030
P
-5.88
R
-456.41
319.24 = Log likelihood
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که در جدو  7مشاهده می شاود ،متغیار نارم باساوادی تقریبا ًا در ساطح ده در اد و باا عالمات م بات
معنیدار شده است .یب واحد افزایش در نرم باسوادی روستایی منجر به  135واحد افزایش در سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی میشود .متغیر تولید ناخالص داخلی نیز تاأثیر م بتای بار سارمایهگاذاری بخاش کشااورزی دارد،
بهطوریکه افزایش یب واحدی در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش  3/31واحدی در سرمایهگاذاری بخاش
کشاورزی خواهد شد .ضریب متغیر شاخص قیمت محصوالت کشاورزی معنیدار نشده است .ضریب متغیار نارم
برره بانكی با عالمت منفی و مطابق با انتظار ،در سطح یب در د معنایدار شاده اسات .ضاریب ایان متغیار نشاان
می دهد که یب واحاد افازایش در نارم براره باانكی ،منجار باه کااهش  477واحادی در سارمایهگاذاری بخاش
کشاورزی خواهد شد .این نتیجه مطابق با انتظار است ،بهاینعلت که نرم براره ،هزیناه سارمایهگاذاری اسات و باا
افزایش هزینه ،تقاضا برای مخارج سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت.
محاسبه کشش ضریب جینی ،فقر و مهاجرت روستایی نسبت به سرمایهگذاری

کشش متغیرهای موردبررسی نسبت به سرمایهگذاری بخش کشاورزی بر اساه فرمو ( )5محاسبه خواهد شد .بار
همین اساه ،کشش ضریب جینی نسبت به سرمایهگذاری بخش کشاورزی برابر است با:
Gini Inv
4328.7

 0.000006 
 0.060
Inv Gini
0.433

e X i , Inv 

معادله فوق و عدد کشش محاسبهشده نشان میدهد ،یب در د افزایش در سرمایهگذاری ،منجر به کاهش 3/37
در دی ضریب جینی خواهد شد که نشاندهنده بربود توزیع درآمد است .در معادله بعدی ،کشش فقر نسبت به
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی محاسبه گردیده است.
Pov Inv
4328.7

 0.0032 
 0.569
Inv Pov
24.36

e X i , Inv 

با توجه به ضریب کشش محاسبهشده ،افزایش یبدر دی در سرمایهگذاری کشاورزی ،منجر به کاهش 3/75
در دی در فقر روستایی خواهد شد.
Mig Inv
4328.7

 0.033 
 0.349
Inv Mig
408.96
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e X i , Inv 
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بر اساه کشش محاسبهشده فوق ،افزایش یبدر دی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،منجر به کاهش 3/17
در دی در مراجرت روستایی خواهد شد .با توجه به نتایش مطالعه ،افزایش در سارمایهگاذاری کشااورزی ،منجار
به کاهش ضریب جینی روستایی ،کاهش فقر روستایی و کاهش مراجرت روستایی خواهد شد و ایان یعنای برباود
شرای زندگی در روستاها و افزایش توان اقتصادی بخش کشااورزی و جامعاه روساتاییه اماا باا توجاه باه معادلاه
سرمایهگذاری ،عواملی که بر سرمایهگذاری مؤثر هساتند ،باهطاور غیرمساتقیم بار ساه متغیار موردبررسای نیاز اثار
خواهند گذاشت .در جدو  ،5کشش غیرمستقیم سه متغیر موردبررسی مطالعه ،نسبت به سه متغیار تولیاد ناخاالص
داخلی و نرم برره محاسبه گردیده است.
جدو  -7محاسبه کشش غیرمستقیم مت یرشای اثرگذار بور فقور ،ضوریب جینوی و مهواجرت روسوتایی از طریو
سرمایهگذاری
Table 7 – Indirect Elasticity of Effective Variables on Poverty, Gini and Rural Migration

سطح احتما

آماره t-student

ضرایب

متغیر توضیحی

Probability Level

t-student Statistic

Coefficients

-0.66

-1.08

-0.11

Explanatory Variable
کشش غیرمستقیم نسبت به Liter

-0.71

-1.16

-0.12

کشش غیرمستقیم نسبت به GDP

-0.42

-0.69

-0.07

کشش غیرمستقیم نسبت به r
Source: Research findings
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با توجه به کششهای غیرمستقیم محاسبهشده ،افزایش در د باساوادی روساتایی ،رشاد اقتصاادی و کااهش نارم
برره از طریق افزایش سرمایهگذاری روستایی ،منجر باه کااهش ضاریب جینای ،کااهش فقار و کااهش مرااجرت
روستایی خواهد شد .این نتایش لزوم توجه بیشتر سیاستگذاران را به آموزش روستایی میرساند .همچنین کااهش
نرم برره وامهای کشاورزی میتواند منجر به رشد اقتصاد روستایی شود.
نتیجهگیری

سرمایهگذاری یكی از اجزای بسیار مرم تولید ناخالص داخلی هر کشور است که بر اساه نظریه شتاب ،منجار باه
رشد اقتصادی میشود .در بخش کشاورزی نیز سرمایه گاذاری عاما بسایار مرمای در رشاد کشااورزی و اقتصااد
روستایی میباشد .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،بر فقر ،ضریب جینی و
مرااجرت روسااتایی باارای دوره  1171-37مایباشااد .باار اسااه معااادالت باارآورد شاده ،ساارمایهگااذاری ارتباااط
معنیداری با متغیرهای فوق دارد و منجر به کاهش هر سه متغیر میشوده یعنی از فقر و مرااجرت روساتایی کاساته
شده و توزیع درآمد عادالنهتر خواهد شد .با توجه به نتایش بهدستآمده ،افزایش سرمایهگاذاری دولتای در بخاش
کشاورزی و همچنین تشویق سرمایهگذاران خصو ی به سرمایهگذاری در این بخش ،ضمن رشد اقتصاد روستایی
و کشاورزی ،افزایش درآمد کشاورزان و بربود شرای زندگی در محی روستا ،از روناد مرااجرت روساتاییان باه
شرر جلوگیری مینماید.
با توجه به معادله سرمایهگذاری و تأثیر معنیدار متغیرهای در د ساواد روساتایی ،تولیاد ناخاالص داخلای و
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 توزیع درآمد و مهاجرت روستایی،بررسی اثر سرمایهگذاری بخش کشاورزی بر فقر

 همچنین دولات باا. تو یه میشود امكانات آموزشی و تحصیلی بیشتر در روستاها فراهم گردد،نرم برره روستایی
همكاری بانب کشاورزی میتواند نرم برره بانكی وامهای کشاورزی را در جرت افزایش سرمایهگاذاری در ایان
 با توجه به اهمیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و تأثیرگاذاری آن بار متغیرهاای اساسای.بخش کاهش دهد
این بخش و با توجه به مطالعاتی که در حوزه عوام مؤثر بر سارمایهگاذاری در ایان بخاش انجاام گردیاده اسات
 اعتباارات تخصایصیافتاه باانكی باه، پیشنراد میشود جرت افزایش سرمایهگاذاری خصو ای،)Soltani, 2004(
 بانب کشاو رزی ارف ًا تخصصای عما کناد و مسائو تاأمین وجوهاات موردنیااز،بخش کشاورزی افزایش یابد
 سیاستهای کالن اقتصادی در جرت ت بیت سطح عمومی قیماتهاا باهمنظاور،سرمایهگذاری در این بخش گردد
 تنظیم شوند و بیمه کشاورزی در جرت کااهش خساارت ناشای از،از آن

کنتر تورم و کاهش نا اطمینانی حا

 سارمایهگاذاری در بخاش،مخاطرات طبیعی در بخش کشاورزی تقویت گردد تا از طریق اجرای ایان سیاساتهاا
.کشاورزی افزایش یابد
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