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چکیده
روستائیان تأمین کننده مواد غذایی خود و دیگران هستند ولی مهمترر از همر بارای خرود روسرتائیان و کسر
حداقل درآمد از فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی است ک مورد توج روستائیان و دولتها اسرت ادامر
حیات روستا وابست ب کس

درآمد کافی روستائیان وکاهش فار بخصرو

در منرایای اسرت کر از فارر ر ر

میبر د خا وارهای روستایی ب منظور مدیریت ریسک ،ایجاد جریان درآمدی و تخصیص یرویکار مازاد ،یراز
ب تنوع در منابع درآمدی خود دار د بر این اساس ،در این مطالع ابتدا تابع مطلوبیت روستاییان شهرستان زابل
با استفاده از مدل خا وار کشاورز ( )AHMبرآورد شد سپس ،تابع تنوع درآمد روسرتائیان تخمرین زده شرد در
پایان یز برای تعیین احتمال تعلق هر خا وار ب ترکی

خاصی از گروههای درآمدی ،از مدل لوجیت اسرتفاده

شد دادههای مورد یاز برای این مطالع مربوط ب سال  9911-19میباشد ک با اسرتفاده از رو

مو ر گیرری

جمعآوری شد حل مدلهای مذکور یز در محیط رمافزاری  Eviewsو  SHAZAMصورت گرفت تای

شان

داد ک منابع درآمدی روستاییان شهرستان زابل شامل درآمد حاصل از فعالیتهای کشراورزی ،دامری و جن ری
میباشد و سهم درآمد بخش کشاورزی بیش از سایر بخشها است مدل لوجیت ارائ شده یز برای بخرشهرای
مختلف درآمدی در سطح باالیی معنیدار شد بیشترین ارز

احتمال یز پس از تخمین مدل برای بخش درآمد

زراعی ب دست آمد ب منظور ایجاد تنوع درآمدی بین خا وارهای روستایی شهرستان زابل و کاهش فار یاز ب
سرمای گذاری در حمل و ال و امر آموز

و افزایش دسترسی روستائیان ب بازار فرو

میباشد

واژههای کلیدی :تنوع درآمد ،مدل خانوار کشاورز ،معیشت روستاییان ،مناطق روستایی،زابل

مادم و بررسی منابع

خانوادههای خردهپای روستایی در کشورهای در حال توسعه معموأل به عنوان واحدهای کوچک تولیددی وخدرده
مصرفی به شمار میروند و برخی از ویژگیهای رفتاری آنها قابل تخمین ،توضیح و پیشبینی میباشدد ( Sing et
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 .)al.,تصمیم گیری این خانوارها در تولید ،مصرف و تخصیص نیرویکار مازاد در بخدشهدای کشداورزی
ویا غیرکشاورزی اغلب به یکدیگر وابسته هستند .هدف خانوارهای روستایی در چنین شرایطی به حداکثر رساندن
درآمد مورد انتظار خود است که این سطح از درآمد ممکدن اسدت عنا در مختلد

و محددودیتهدای زیدادی را

شامل گردد .در چنین مواقعی تابع تعادل خانواده و ایجاد ارتباط بین مصرف و درآمد کل خانوارهای روسدتایی بده
شکل یک مدل پایه خانوار کشداورز مدیتواندد بدرای تجهیده و تحلیدل تغییدرا درآمدد در مدهارع مدورد اسدتداده
قرارگیرد و همچنین میتواند انواع دیگری از مسائل مربوط به خانوارهای روستایی را شدامل شدود .مهدمتدرین ایدن
مسائل ،تنوع تصمیمگیدری درانتخدا شدغلهدای موودود ،برنامده تغذیده ،رشدد پدایین سدطح درآمددی خانوارهدا،
و رفهوویی در مصرف به هدف بهبود سطح درآمد در مناطق روستایی هستند( Taylor & Adelman,

مهاور
).

نگاهی گذرا به تاریخچه توسعه روستائی نشان میدهد که طی دورههدای  1311و  ،1361توسدعه کشداورزی بده
عنوان مهمترین عامل در توسعه روستایی مورد تووه قرارگرفته است .در اواخر دهده  1361و در طدول دهده 1391
شاهد تأکید بیشتر بر افهایش بازدهی کشاورزی بودیم ،ولی تجربه نشان داد که با افهایش کل تولیدا کشاورزی،
نابرابریها به دلیل توزیع نامناسب درآمد حا ل از محصوال  ،تشدید شده است (

 .)Karbasian,ازآنجایی

که کشورها سعی دارند زندگی بهتری برای افراد وامعه خود فرآهم نمایند و با فقر مبدارزه کنندد ،شدناخت شدد
فقر و علل بهووود آورنده آن میتواند راهحل های مناسبی را برای مشکال مووود ارائه دهد .با تووده بده اینکده
شد فقر به وضعیت توزیع درآمد هر وامعه بستگی دارد ،لذا شناخت وضعیت توزیع درآمد وامعده مدیتواندد در
شناخت شد فقر و مبارزه با آن کمک شایانی نماید .از سوی دیگر چون بیشتر ومعیت فقیر در روستاها زنددگی
میکنند و کدار و فعالیدت ا دلی آن هدا کشداورزی اسدت ،مطالعده بدر روی توزیدع درآمدد در روسدتاها و شدناخت
روشهای ایجاد تنوع در درآمد روستائیان امری ضروری بوده و میتواندد بده بهبدود و رشدد سیاسدتگدذاریهدای
کشور کمک نماید (

.)Todeh Roosta,

پدیده فقر و نابرابری سطح درآمدها در شهرستان زابل که طی سالهای اخیر در اثر خشکسالی تشدید گردیدده
است مووب مهاور ومعیت به مناطق مرکهی و شمالی کشور شده است .با تووده بده وضدعیت نابسدامان منداطق
روستایی شهرستان زابل به ورأ میتوان گدت که تنوع درآمد و برقراری اعتدال در سطح درآمدهای اکتسابی تا
حد زیادی به رفع مشکال

مووود کمک مدینمایدد (

حاضر به بررسی سهم نسبی و مطلق منابع مختل

 .)Statistical Center of Iran,از ایدن رو ،پدژوهش

درآمدی خانوارهای روستایی شهرستان زابل میپردازد.

برای ارزیابی توز یع و تندوع درآمدد خانوارهدای شدهری و روسدتایی اغلدب از روش توزیدع شخصدی درآمدد و
معیارهای مختلدی مانند ضریب وینی ،ضریب اتکینسون وغیره استداده میشود .در این زمینه ،پژوهشهای فراواندی
به ور
ابونوری (

کشوری ،استانی و منطقهای انجام شدده کده مدیتدوان بده پدژوهشهدای حقیقدت (
 ،)Abonouri,آقاوانزاده (

،)Haghighat,

 )Aghajanzadeh,و پرهیهکاری و همکداران ( Parhizkari et

 )al.,اشاره کرد .در ادامه ،برخی از مهمترین مطالعا و پژوهشهای نظری و تجربی انجام شده در داخل و
خارج از کشور در زمینه تنوع و توزیع درآمد مطرح شده است:
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 )Beker,در مطالعه خود ،به منظور بررسی تولید کاالهای اساسی در مناطق روستایی ،هر خدانوار را

بکر (

به عنوان یک واحد تولیدی در نظرگرفت .وی معتقد بود کده هدر خدانواده یدک واحدد تصدمیمگیدری اسدت ،کده
حداکثر یک تابع مطلوبیت واحد به نمایندگی از اعضای دیگر خود دارد .در این راستا ،بسیاری از مدل های اولیده
خانواده ،از ومله مدل تخصیص زمان بکر که در کشاورزی خانوارهای روسدتایی ،کدار را بدین دو فعالیدت عمدده،
یعنی کشاورزی و اوقا فراغت تقسیم کردهاند ،پایهگذاری شدهاند.
بار

 )Barret et al.,با انجام مطالعا متعددی به این نتیجه رسیدند که تندوع فعالیدتهدای

و همکاران (

کشاورزی وغیرکشاورزی را میتوان در دورههدای زمدانی مختلد

بدا افدهایش بدازدهای فعالیدتهدای کشداورزی،

افهایش بهرهوری زمین ،ولوگیری از شکست بازار و معرفی مدیریت خطر و مکانیسمهای ذکر شده توسط آلدی
توسعه داد .عوامل ایجاد تنوع درآمد ،شامل استداده از بازارهای کارفصلی ،توسعه استراتژیهای مقابلده بدا ریسدک
خانگی ،رفتار سازگارانه ،نواقص بازار اعتبارا  ،رفهوویی در خانواده و گسترش استراتژیهای سدرمایهگدذاری
بود .همچنین ،آنها معتقد بودند که تنوع درآمد میتواند برای غلبده بدر مشدکال اعتبداری و بیمده بده کشداورزان
روستایی کمک کند.
(

کیمنجو و دی گرو

 )Kimenju & De Groote,مدعی شدند که تنوع درآمدد در بخدش کشداورزی

منجر به گوناگونی فعالیتهای اقتصادی شده و این امکان را برای کشاورزان به وودود مدیآورد تدا تصدمیمگیدری
برای اورای سیاستها و فعالیتهای اقتصادی براسدا

ویژگدی مهیدت نسدبی انجدام شدود .در کشدورهای درحدال

توسعه ،توسعهیافته و پیشرفته بسته به وضعیت فعالیتهدای کشداورزی طبقدهبنددیهدای مختلددی از مندابع درآمددی
ووود دارد .به عنوان مثال ،در کشور زامبیا این سیستم براسا
برگ و نیلسون (

دو بخش عملکرد و واحد سطح ساخته شده است.

 )Berg & Nilsson,با استداده از مجموعه دادههای نرمدال شدده توزیدع درآمدد و شداخص

آزادی اقتصادی موسسه فریهر اثر وهدانی شددن و آزادی اقتصدادی را بدر ندابرابری درآمدد در  01کشدور در دوره
 1391-2111بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه مستقیمی بین آزادی تجار و نابرابری درآمد در
کشورهای مورد بررسی ووود دارد.
در ایران نیه کوپاهی (

 )Koopahi,در مقالهای تحت عنوان مقایسه توزیع درآمدد بدین روسدتائیان و افدراد

ایال شاهسون مغان از منحنی لورنه و ضریب وینی استداده کرد و نشان داد کده توزیدع درآمدد بدین افدراد ایدال
شاهسون نامتعادلتر از توزیع درآمد در بین زارعین میباشد که این عامل باعث مهاور ایال به شهرها میشود.
مدی (

 )Samadi,در بررسی تأثیر تورم بر توزیع درآمد در ایران به این نتیجه رسید که به طور کلی هر

چه تورم مووود در اقتصاد شدیدتر باشد ،خانوارهایی که درآمد ثابت دارند ،با سرعت بیشتری شاهد پدایین آمددن
درآمدهای واقعیشان خواهند بود .ولی در عوض گروههای ثروتمند وامعه به روشهای مختل

خود را در مقابل

تورم مصون مینمایند و حتی درآمدهای واقعی بسیاری از آنها نیه با تشدید تورم افهایش مییابد .به عبار دیگر
این مطالعه نشان داد که تورم در ایران سبب افهایش نابرابری شده است.
درویشی (

 )Darvishi,در بررسی اثر نابرابری اقتصادی بخشی بدر توزیدع درآمدد در ایدران بدا اسدتداده از

اطالعا مرکه آمار ،توزیع درآمد در ایران را با استداده از ضریب وینی پارامتریکی به عنوان معیار انددازهگیدری،
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طی سالهای  1911-1999محاسبه و میانگین ضریب را برای مناطق شهری  1/10و برای مناطق روسدتایی  1/11بده
دست آورد .همچنین ،وی به این نتیجه رسید که اثر نابرابری بخش نعت شهری بر ندابرابری در منداطق شدهری و
اثر نابرابری بخش کشاورزی بر نابرابری در مناطق روستایی از سایر بخشها بیشتر بوده است.
مجاهد (

 )Mujahed,در مطالعهای تحت عنوان بررسدی شداخصهدای ندابرابری توزیدع درآمدد در اسدتان

خراسان با استداده از ضریب وینی ،سهم گروههای درآمددی و مقایسده میدانگینهدا دریافدت کده از سدال  1963تدا
1992روند توزیع درآمد در مناطق شهری ناعادالنهتر از مناطق روستائی بدوده اسدت ،ولدی از سدال  1992تدا 1991
مناطق شهری از مناطق روستائی وضع بهتری داشتهاند.
احمدپور و حسین پور (

 )Ahmadpoor,در پژوهشی عوامدل مدوثر بدر تقاضدای اعتبدارا کشداورزی در

منطقه سیستان را برسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که بین تقاضا برای وام ،قیمت محصدول ،سدطح زیرکشدت و
نیرویکار خانوارهای روستایی ارتباط مستقیم ووود دارد و کمبود سرمایه اولیده عامدل ا دلی محددودیت فعالیدت
روستاییان منطقه سیستان در بخش کشاورزی میباشد.
پرهیهکاری و همکاران (

 )Parhizkari et al.,به بررسی توزیع درآمد و تدأثیر آن بدر اقتصداد خانوارهدای

روستایی در شهرستان قهوین پرداختند .نتایج نشدان داد کده ندابرابری در توزیدع درآمدد بدرای خانوارهدایی کده بده
کشاورزی میپردازند ،بیشتر از خانوارهایی است که در بخش نعت و خدما اشدتغال دارندد .همچندین ،بهتدرین
وضعیت توزیع درآمد برای خانوارهایی است که عالوه بر کشاورزی در فعالیدتهدای غیدرکشداورزی نیده اشدتغال
دارند.
شهرستان زابل با مساحت  11139کیلومتر مربع در شمال شرقی استان سیستان و بلوچسدتان قدرار گرفتده و فا دله
مرکه شهرستان تا مرکه استان  219کیلومتر است .این شهرستان 12 ،در د وسدعت اسدتان سیسدتان و بلوچسدتان را
تشکیل میدهد و به لحاظ تقسیما کشوری دارای  1شهر زابل ،ادیمی ،محمد آباد ،هامونشهر و بنجار 9 ،بخدش
شیب آ  ،پشت آ و مرکهی 3 ،دهستان و بیش از  113سکنه و روستا مدیباشدد .کسدب درآمدد در خانوارهدای
روستایی شهرستان زابل اغلب از طریق انجدام فعالیدتهدای کشداورزی و دامدداری دور مدیگیدرد و در بیشدتر
خانوارها مسئولیت کسب درآمد بر عهده مردها می باشد .گندم ،ودو ،یونجده ،خربدهه و هندوانده نیده از مهدمتدرین
محصوال زراعیای هستند که در مناطق روستایی این شهرسدتان کشدت مدیشدوند (وهداد کشداورزی شهرسدتان
زابل .)1931 ،شکل ( ،)1موقعیت منطقه مورد مطالعه را به وضوح نشان میدهد:
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شکل  -9موقعیت جغرافیایی شهرستان زابل ( وهاد کشاورزی شهرستان زابل)1931 ،
Figure - Geographical Situation of Zabol City (Agricultural Institute of Zabol,

)

خشکسالی طوالنی مد
مبادال

در دهه  01و ادامه مشکال

مرزی به دالیل امنیتی و سیاسی ،مهاور

ناشی از نابودی دریاچه هامون ،عدم دسترسی به

روستائیان به خارج از استان ،کمبود مطالعا

روی اقتصاد خانوارهای روستایی از ومله دالیل انجام این تحقیق وضرور

دانشگاهی بر

بررسی فوق بوده است .این مطالعه

میتوا ند ابعاد ودیدی را به روی سیاستگهاران و عالقه مند به شرایط نامساعد روستائیان باز نماید .افهایش تنوع
درآمدی بر اسا

یافته های بار

و همکارانش(

 )Barret et al.,باعث غلبه بر مشکال

اعتباری و بیمه

کشاورزان روستایی گردد .همچنین تنوع درآمدی در بخش کشاورزی منجر به گوناگونی فعالیتهای اقتصادی
شده و این امکان را برای کشاورزان بهووود میآورد تا تصمیمگیری برای اورای سیاستها و فعالیتهای
اقتصادی براسا

ویژگی مهیت نسبی انجام شود (

 .)Kimenju & De Groot,عالوه برآن با بررسی تنوع

درآمدی ومعیت حاضر امکان شناخت عوامل موثر بر دوام روستاها را فراهم شده وبا تاکید بر این عوامل راه
توسعه روستاها را پیش بینی وبرنامه ریهی کرد.
مواد و رو

ها

در این بخش ،ابتدا الگوی درآمدی خانوارهای روستایی شهرستان زابل بررسی و تابع مطلوبیت آنهدا تعیدین شدد،
سپ

به بررسی اثر هر یک از فاکتوره ای مدورد مطالعده بدر الگدوی درآمددی خانوارهدا پرداختده شدد و در ادامده،

احتمال تعلق هر خانواده به ترکیب خا ی از گروههای درآمدی محاسدبه و مدورد بررسدی قرارگرفدت .بده منظدور
دسددتیابی بدده نتددایج کدداربردی و تحقددق اهددداف فددوق در ایددن مطالعدده ،از مدددل خددانوار کشدداورز ( ،)AHMمدددل
لوویت( )Logitاستداده شد .مدل خانوار کشاورز ( ،)AHMبده عندوان پایدهای بدرای بداال بدردن درا خانوارهدای
روستایی شهرستان زابل در تصمیما مربوط به تخصیص مندابع درآمددی مدورد اسدتداده قرارگرفدت .هدر یدک از
مراحل فوق به ور زیر تشریح میگردد:

روشهای تعیین دگرگونی یا تنوع درآمد
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در اغلب روشهای تعیین دگرگونی یا تنوع درآمد ،تابع تخمینی سهم درآمدهای حا ل از مهرعه و غیر از مهرعه
وضعیت بازده یا درآمد خانوارها و میهان داراییهای ثابت و قابدل دسدتر

را براسا

خانوارهدا نشدان مدیدهدد و

کلیه مشخصههای تغییر دهندهی درآمد خانوارها در آن لحاظ میشود .رابطده ( ،)1شدکل کلدی تدابع درآمدد یدک
خانوار روستایی را نشان میدهد که هر یک از مؤلدهها یا عوامل تأثیرگدذار بدر آن (عوامدل لحداظ شدده در داخدل
پرانته) بسته به شرایط و موقعیت مکانی مورد نظر به تابع درآمد اضافه و یا از آن کم میشوند:

Sij  f P; Z ag , Z k , Z h , Z Pu , Z g 

( )1

در رابطه فوق S ij ،سهم درآمد حا دل از مهرعده و درآمدد حا دل از غیرمهرعده بدرای هدر خدانوار P ،بدردار
ورودی وضعیت بازده یا درآمد دریافت شده توسط هر خانوار Z ag ،دارایدیهدای نقددی Z k ،دارایدیهدای ثابدت
متداو  Z h ،داراییهای قابل دستر  Z pu ،دارایی عمومی و  Z gداراییهای ا لی هر خانوار را نشان مدیدهدد
.)Taylor & Adelman,

(

از ومله روشهای تعیین دگرگونی کده وهدت بررسدی متغیرهدای کدالن اقتصدادی و اثدرا آنهدا بدر وضدعیت
درآمدی خانوارها در مناطق روستایی مورد استداده قرار میگیرد ،مدل خانوار کشاورز ( )AHMاست .این مدل به
عنوان یک منطق نظری به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت خانوارهای روستایی میباشد و عوامل مختلدی نظیر :تولیدد
برای خودمصرفی و بازار ،پ
میشود .بر اسا

انداز و درآمدهای حا ل از منابع غیرکشداورزی و فعالیدتهدای تقریحدی را شدامل

این مدل ،افهیش توان تولیدی و درآمدی روستاییان بدا تووده بده ویژگدیهدای هدر خدانوار و در

معیشت پایدار روستایی قابل بررسی میباشد (

چارچو

.)Scoones,

مدل خانوار کشاورز ()AHM

مدل خانوار کشاورز اولین بدار بدرای توضدیح یافتدههدای تجربدی در زمینده درآمدد و تندوع آن در بدین خانوارهدای
روستایی استداده شد .در این مدل ،هر خانوار روستایی به عنوان یک واحد تصمیمگیری تلقی میشدود و بده دنبدال
حداکثرکردن مطلوبیت و رفاه مشترا اعضای خانوار مدیباشدد (

 .)Ellis,درواقدع ،مددل  AHMمتشدکل از

تابع مطلوبیتی است که درآمد خانوارهای روستایی را با تووه به میهان تولیدد و خدودمصدرفی آنهدا مدورد بررسدی
قرار میدهد (
(

 .)Kimenju & Tschirley,با تووه به نظر سینگ و همکاران (

 )Singh et al.,و الدی

 )Ellis,تابع مطلوبیت خانوار روستایی را میتوان به ور زیر نشان داد:
) U  U (Xa , Xm , Xl

( )2

در رابطه فوق X a ،میهان خود مصرفی محصول زراعی X m ،مقدار محصدول خریدداری شدده از بدازار و X l

اوقا فراغت است .حداکثرسازی مطلوبیت معطوف به محددودیت درآمدد نقددی اسدت کده ایدن محددودیت بده
ور زیر بیان میشود:

Pm X m  Pa Qa  X a   p l  L  F 

( )9

PV
E
v
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که در آن  Pmقیمت محصول در بازار Pa ،قیمدت عمدده فروشدی Q a ،میدهان کدل تولیدد خدانوار Pl ،قیمدت
نیروی کار و یا دستمهد نیروی کار L ،عرضه کل نیروی کار F ،عرضه نیروی کار توسط خانواده V ،نهادههای
متغیر (مثل کود) Pv ،قیمت نهاده متغیر در بازار و  Eمجموع درآمد غیرکشاورزی میباشد.
در مدل خانوار کشاورز ،هر خانواده با محدودیت زمانی مواوه است .درواقع هنگامی که یدک فعالیدت اهمیدت
بیشتری دارد خانواده میتواند از زمان کل مووود ،بخش بیشتری از آن را به فعالیدت مهدمتدر اختصدا

دهدد امدا،

برای انجام سایر فعالیتها (یعنی فعالیتهایی که به نسبت اهمیت کمتدری را دارا مدیباشدند) بدا محددودیت زمدانی
مواوه میباشد .این محدودیت را میتوان به ور رابطه زیر نشان داد:
T  Xl  F

( )1

که در آن T ،کل زمان خانوار X l ،اوقا فراغت خانوار تخصیص داده شده به  lفعالیت و  Fعرضده نیدروی
کار توسط خانواده است.
تابع تولید برای هر خانوار روستایی رابطهای منطقی بین ورودی (نهادههایی مانند نیروی کار خانوار ،کود ،بدذر،
سرمایه و  )...و خرووی مهرعه (محصوال کشاورزی) میباشد .این تابع را میتوان به ور زیر نشان داد:
) Qa  Q ( L , V , A , K

( )1

که در آن L ،نهاده نیرویکار V ،نهاده متغیر (مانن کود ،بذر و A ،)...نهاده زمین و  Kنهاده سرمایه میباشد.
با تووه به روابط فوق ،تابع تعادل به ور رابطه ( )6بیان میشود که ترکیبدی از ههیندههدای خدانوار را شدامل
میشود .در این تابع مصرف در سمت چپ و درآمد در سمت راست وارد میشود .این تابع را میتوان به ور
زیر بیان کرد:
Pm X m  Pa X a  Pl X l  PlT    E

()6

که در آن  Pm X mارزش خریدهای بازاری Pa X a ،ارزش مصرف خانوار از محصول تولیددی خدود یدا ارزش

 PTارزش زمان خانوار  ،سود مهرعه و  Eدرآمدد
خودمصرفی Pl X l ،ارزش کار خانواده در اوقا فراغت،
l
غیرکشاورزی میباشد.
برای محاسبه سود مهرعه هر خانوار روستایی نیه از رابطه زیر استداده میشود:
  pa Qa ( L , V , A , K )  Pl L  PvV

()9

در منطقه مطالعاتی ،خانوارهای روستایی عدواملی مانندد زمدین و نیدرویکدار را در اختیدار دارندد .امدا ،در مدورد
استداده از نهادههای دیگر مانند کود شدیمیایی و سدرمایه بدا محددودیت مواوده مدیباشدند .در ایدن دور بدرای
حداکثر استداده از منابع دردستر

خانوارهای روستایی ،محدودیتهای زیر مطرح میشود:

( )0

VMPl  Pl

( )3

VMPa  Pv

معادال ( )0و ( ،)3این مدهوم را میرسانند که درآمد حاشیهای یا درآمد نهایی یک خدانواده بدا بده کدارگیری
نهاده نیرویکار ( )Lو نهادههای متغیر ( )Vبرابر بدا قیمدت بدازاری مدیباشدد (

 .)Singh et al.,بدا اسدتداده از

سیستم معادال فوق میتوان نتیجهگیری کرد که تصمیمگیری هر خانوار برای تولید محصوال زراعی ،سدازگار
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با حداکثرسازی سود است .هنگامی که تقاضای مطلو برای نهادهها و تابع تولید مشخص شدد مدیتدوان بدرای بده
دست آوردن خرووی ،سود و درآمد به شرح زیر عمل نمود:
()11

) Qi*  Qi ( L*i , K i

()11

 i*  Pi Qi*  WL*i
I

Y *    i*  WT

()12

i

در روابط فوق  i* ،حداکثر سود قابل حصول از فعالیت  Y * ، iدرآمد کل L*i ،نیدرویکدار الزم بدرای انجدام
فعالیت  iو  Wقیمدت یدا دسدتمهد نیدرویکدار مدی باشدد .مدابقی متغیرهدا نیده قدبی تعرید

شددهاندد ( & Taylor

.)Adelman,

زمانی که در مناطق روستایی محصوال تولیدی به ور خودمصرفی توسط خدانوادههدا اسدتداده شدوند ،مقددار
کار اختصا

داده شده به تولید این محصوال وابسته به نسبت دستمهد به قیمت خرده فروشی محصدوال مدی-

باشد .با ووود محدودیتهای مدل خانوار کشاورزی ،این مدل دارای قابلیتهای زیادی میباشد که برخی از آن-
ها عبارتند از :ایجاد ارتباط بین دستمهد نیرویکار در مهرعه و خارج از مهرعده ،ایجداد ارتبداط بدین تولیدد مهرعده،
خودمصرفی و فروش محصول ،ایجاد ارتباط بدین قیمدت نهداده ورودی و محصدول خروودی ،تدأمین مدواد غدذایی
.)Carletto et al.,

خردهفروشی و تعیین دستمهد نیرویکار استخدامی (

به دنبال توسعه مدل خانوار کشاورز توسط سینگ و همکاران در سال  ،1306اسدکوبال در سدال  ،2111پد

از

انجام مطالعا گستردهای در این زمینه ،به این نتیجه دست یافت که شرایط مرتبه اول تابع خانوار در تعادل سیسدتم
توابع عرضه و تقاضا ،تخصیص نیروی کار میان مهرعه و فعالیتهای غیرکشداورزی را تسدهیل مدیکندد .بدر همدین
اسا  ،یکی از این عملگرهای مهم در این مطالعه ،بر اسا

مدل  ،Escobalبه ور زیر تعری

میشود:

) Sij  f ( P, Z ag , Z nag , Z k , Z h , Z pu , Z g

()19

در رابطه فوق S ij ،بردار درآمد خالص مهرعده P ،بدردار قیمدت محصدول خدارج شدده از مهرعده Z ag ،بدردار
داراییهای مووود در مهرعه Z nag ،بردار داراییهدای غیدرکشداورزی Z k ،بدردار دارایدیهدای مدالی Z h ،بدردار
داراییهای سرمایه انسانی Z pu ،بردار داراییهای عمومی و  Z gبردار سایر داراییهای میباشد.
در مطالعه حاضر پ

از تعیین عوامل موثر بر تنوع درآمدی در مناطق روستایی شهرستان زابدل ،احتمدال تعلدق هدر

خانواده به ترکیب خا ی از گروههای درآمدی نیه بررسی و محاسبه شد .برای چنین تحلیلی از مدل لوویت ارائده
شده توسط اشمیت و اشتراو

(

 )Schmit & Strauss,اسدتداده شدد .در ایدن روش ،بدرای تجهیده و تحلیدل

مدل لوویت ارائه شده عواملی مانند سن ،ونسیت ،اندازه خدانوار و تحصدیال بده عندوان متغیرهدای توضدیحی در
مدل وارد شدند و پ

از تخمین مدل ،برای هر متغیر توضیحی احتمدال خا دی محاسدبه شدد .معدادال در مدورد

عوامل فوق به ور زیر بیان میشوند:
Log Pi Pj   ij   ij X

()11

در رابطه فوق Pj ،به ازای هر  j  , ,..., nنشان دهندهی احتمال ساختهشدن انتخا

 jام در مدل میباشدد.

در هر معادله فرض بر این است که لگاریتم احتمال یک انتخا نسبت به انتخا دیگر ،یک تابع خطی از  Xاست
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و مجموع احتماال

فردی برابر با یک میباشد (

 .)Schmidt & Strauss,به منظور بررسدی و تحلیدل نتدایج

در مدل لوویت از نسبت ( Odd Ratioاحتمال گهینش استراتژی مورد نظدر بده احتمدال گدهینش اسدتراتژی پایده)
استداده شد.
تای و بحث

دادههای مورد نیاز این مطالعه مربوط به خانوارهای روستایی شهرستان زابل میباشد که پد

از نموندهگیدری و بده

روش پیمایشی با تکمیل پرسشنامههای تنظیمی ومعآوری شد .به منظور تعیین خانوارهدای مدورد بررسدی از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استداده شد و تعداد نمونه براسا

فرمول کوکران  91 ،خانوار تعیین شد .پرسشدنامههدای

تنظیمی با در بر داشتن  23بند (یا سوال) در ارتباط بدا ویژگدیهدای خانوارهدا (سدن ،ونسدیت ،تحصدیال  ،انددازه
خانوار و )...و وضعیت اشتغال و درآمد آنها به ور حضوری تکمیل شدند.
پ

از تخمین تابع رگرسیونی درآمد کل با روش  ،OLSبه منظور تعیین سطح معنیداری هر یک از متغیرهدای

توضیحی در این تابع ،از نسبت آماره  tمحاسباتی استداده شدد .نتدایج حا دل از تخمدین تدابع رگرسدیونی فدوق در
ودول ( )1نشان داده شده است .با تووه به ودول ،مالحظه میشود کده ضدرایب متغیرهدای توضدیحی بدرای مددل
ارائه شده به وه ضریب متغیر ههینه خانوار و دارایی کل در سطوح معندیداری یدک و  1در دد معندیدار شددند.
ضرایب مثبت متغیرهای ونسیت  ،اندازه خانوار و درآمد زراعی-دامی -ونبی حداکی از آن اسدت کده بدا افدهایش
یک در دی هر یک از متغیرهای فوق ،میهان درآمد کل خانوارهای روستایی به ترتیدب  1/991 ،1/299و 1/919
افهایش مییابد.
ودول ( )2نتایج حا ل از انجام آزمون توزیع خدی-دو (  ) را بدر اسدا

روش ارائده شددهی Jarque-Bera

نشددان مددیدهددد .بددا توودده بدده نتددایج ودددول ( )2و مقایسدده مقدددار محاسددبه شدددهی آم داره آزمددون خددی-دو بددا
مقدار  ودول ،مالحضه میشود که فرضیه در (  )Hآزمون نرمال بودن توزیع وملده اخدالل در سدطح معندی-
داری  1در د رد نشده و در نتیجه در این سطح اطمینان نمیتوان هیچ گونده شدواهدی مبندی بدر غیدر نرمدال بدودن
ومله اخالل تابع برآورد شدهی درآمد کل ارائه نمود ،لذا تابع تخمینی حیح میباشد.
همانگونه که در بخش مواد و روشها بیان شد مدل لوویت به منظور تخمین معادالتی که متغیر وابسته در آنها بده
ور موهومی و بیانگر بیش از دو گروه عامل است ،مورد استداده قرار میگیدرد .در ایدن مددل پد

از تخمدین

توابع رگرسیونی ،اثرا متغیرهای مستقل یا توضیحی اوازه دارند که برای هر حالت درآمدی متدداو باشدند .بده
طور کلی ،مهیت مدل لوویت چندگانه در این است که قادر به تعیین احتمداال گهیندههدای مختلد

گدروههدای

درآمدی در مطالعه حاضر است.
درآمد ترکیبی در مناطق روستایی شهرستان زابل از طریق انجام فعالیتهدای مختلد

زراعدی (کشدت محصدوال

عمده نظیر گندم ،وو ،هندوانه و خربهه) ،دامی (پرورش گوسدند ،به ،مدر ،،بلددرچین و )...و ونبدی (مغدازهداری،
خدما  ،دستفروشی ،بنگاه امالا ،داللی و )...حا ل میشود.
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جدول  -9تای حاصل از تخمین تابع رگرسیو ی درآمد کلخا وارهای روستایی شهرستان زابل
Table -Total revenue regression results of rural households in Zabol city
ضریب همگنی

ارزش

Uniformity
coefficient

احتمال
Possibility

نسبت
آماره t
T- ratio
statistic

ضریب

خطای استاندارد

تخمین

Standard
error

.

.

.

.

Coefficient
estimates

Explanatory variable
مخارج خانوار

ns .

.

.

.

.

*

.

- .

.

- .

.

**

- .

- .

.

- .

.

**

- .

.

.

.

.

**

.

- .

.

- .

.

*

- .

.

.

.

.

*

.

- .

.

- .

.

Household’s
expenditure
ونسیت
sex
سن
Age
تحصیال
Education
اندازه خانوار
Household size
اراضی زیرکشت
Infield
^
درآمد زوج
Income couples
دارایی خانوار

ns - .

- .

.

- .

.

**

- .

.

.

.

.

**

.

=Observations
Dependent Var= X
Mean (X ) = .

متغیر توضیحی

Household’s wealth
فا له تا بازار
Distance to market
عرض از مبدأ
Intercept
δ7= .
Var δ7= .

R= .
Adj R = .

Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

جدول  -2آزمون رمال بودن توزیع جمل اخالل تابع رگرسیو ی درآمد کل
Table -Total revenue regression normality tests
واریان

آماره آزمون

( Var) 
.

ارزش احتمال
P.Value

مقدار آماره آزمون ( ) 
.

.

نوع آماره
آزمون
Type of Statistic
توزیع خی -دو
Distribution K

Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

با تووه به ودول( ،)9مالحظه می شود که در ایدن بخدش درآمددی متغیرهدای انددازه خدانوار و درآمدد حا دل از
فروش محصوال در سطح یک در د و متغیرهای تحصیال و فا له تا مراکه فروش در سطح  1در دد معندی-
دار شدند .از میان پنج متغیر موثر بدر بخدش درآمدد ترکیبدی ،مقددار محاسدباتی  Odd Ratioمربدوط بده متغیرهدای
توضیحی اندازه خانوار ،اراضی زیرکشت و فا له تا بازار فروش به ترتیب  1/319 ،1/311و  1/329است که کمتر
از یک می باشد .این امر بیانگر آن است که پرومعیتتر شددن خانوارهدای روسدتایی ،افدهایش اراضدی زیرکشدت
08
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محصوال زراعی و بیشتر شدن فا له خانوارها تا محل فروش محصوال دامی و زراعی نسدبت احتمدال انتخدا
این گهینهها به گهینه پایه را کاهش میدهد ،در ورتی که ضریب  Odd Ratioبرای متغیرهای موثر تحصیال و
درآمد حا ل از فروش به ترتیب  1/399و  1/116است که بیشتر از یک میباشد .لذا ،افهایش متغیرهدای مدذکور،
نسبت احتمال اثرگذاری این گهینهها را به گهینه پایه (تنوع درآمد) افهایش میدهد.
عالوه بر نتایج فوق ،در بخش درآمد ترکیبی اثر نهایی متغیرهای موثر اندازه خدانوار ،اراضدی زیرکشدت و درآمدد
حا ل از فروش به ترتیب برابر با  1/992 ،1/213و  1/921میباشد .مثبت بودن این مقدادیر نشدان مدیدهدد کده بدا
افهایش سن خانوارهای روستایی ،گسترش سطح زیرکشت محصوال زراعی و افهایش میهان فدروش خانوارهدای
روستایی شهرستان زابل احتمال توزیع درآمد در بخش ترکیبی افهایش مییابد .میدهان اثدر نهدایی متغیرهدای مدوثر
تحصیال و فا له تا محل فروش محصوال برابر با  -1/91میباشد .مندیبودن اثر نهایی متغیرهای مذکور بیانگر
آن است که در ور افهایش میهان تحصیال خانوارهای روستایی شهرسدتان زابدل و همچندین افدهایش فا دله
مراکه تولید روستایی تا بازارهای فروش ،توزیع و تنوع درآمد در بخش دامی-زراعی کاهش مییابد.
نتایج آزمونهای نیکویی برازش مدل لوویت برای توزیع و تنوع درآمد خانوارهای روستایی شهرسدتان زابدل و
ارزش احتمال هر بخش درآمدی در ودول ( )1نشان داده شده است .تعدداد مشداهدا

ددر و یدک در وددول،

بیانگر وضعیت خانوارهای روستایی شهرستان زابل در وامعه آماری لحاظ شده ،میباشد .کل مشداهدا بدرای 91
خانوار مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش درآمد دامی 96 ،خانوار از این طریق کسب درآمد مینمایندد ،امدا
 93خانوار دیگر فاقد هرگونه درآمد دامی میباشند .به طور کلی" ،تعداد مشاهدا در یدک" شدامل خانوارهدایی
است که از طریق مورد نظر (دامی ،زراعی ،ترکیبی) کسب درآمد مینمایندد .تعدداد پدیشگدوییهدای دحیح در
کسب درآمد ترکیبی به ترتیب شامل  91خانوار است .آماره آزمون در د پیشبینیهای حیح برای بخشهدای
درآمدی فوق به ترتیب برابر  30در د است .این امر نشان میدهدد کده  30در دد از خانوارهدا در بخدش درآمدد
ترکیبی براسا

ویژگیهای اوتماعی و اقتصادی شان مطابق با انتظدار بدوده و از روندد منطقدی خدود پیدروی کدرده

است.
نتایج به دست آمده از آزمون تابع احتمال ،حاکی از آن است کده ضدرایب متغیرهدای توضدیحی در مددل لوویدت
چندگانه با احتمال بیشتر از  31در د همهمان برابر در نیستند و این امر نشداندهنددهی مناسدب بدودن فدرم تدابعی
انتخابی در کلیه تخمینها است .با تووه به نتایج ودول ( ،)1مالحظه میشود کده مددل لوویدت چندد گهیندهای در
سطح باالیی با آمارههای آزمون نسبت احتمال  91/19معنیدار شده است .پ

از تخمین مددل لوویدت چندگانده،

بیشترین ارزش احتمال ( )P-valueنیه برای بخش درآمد زراعی حا ل شد که برابر  1/193است.
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 بررسی اثرات عوامل موثر بر توزیع و تنوع درآمد ترکی ی خا ورارهای روستایی شهرستان زابل- جدول
)(خروجی مدل لوجیت
Table- The effects of factors affecting the distribution and diversity combined income of rural
households in city of Zabol (Logit model output)
متغیر

ضریب

توضیحی

برآورد

Explanatory variable
مخارج خانوار

Estimated Coefficient

استراتژیهای تنوع درآمد
Strategy of income diversity

.

Household’s income
ونسیت

Education
اندازه خانوار
Household size
اراضی زیرکشت

)Mixed income(

Ratio^

Field
ونبی-دامی-درآمد زراعی
Agriculture-livestock-side income
دارایی خانوار
Household’s wealth
فا له محل فروش

.

.

- .
.

- .

**

.

- .

.

*

.

.

.

**

.

.

- .

.

.
**

*

.

Sales income

Final effect

.

- .

Distance to sale
درآمد فروش

نهایی

.

.

Age
تحصیال

درآمد ترکیبی

.

-

Sex
سن

اثر

Odd

- .

.

.

.

- .

.

.

 در د1  معنیدار در سطح:** ، معنیدار در سطح یک در د:*
**

: Significant at

*

confidence level, :

confidence level, n.s (not significant)

مدل لوجیت برای توزیع و تنوع درآمد

 تای آزمونهای یکویی براز- جدول

Table -The results of goodness test on Logit model estimate for distribution and diversity income
مولدهها و آزمونها

استراتژیهای تنوع درآمد خانوارهای روستایی درآمد ترکیبی

Tests and elements

Strategy of income diversity

) ( تعداد مشاهدا در در
Number of samples in zero( )
) ( تعداد مشاهدا در یک
Number of samples in zero( )
) تعداد کل مشاهدا ( و
Total samples( , )
تعداد پیشگویهای حیح
The number of correct prediction
در د پیشگوییهای حیح
Rate of correct prediction
مجموع وزن مجذور باقیمانده

.

Total weight of remaining square
تابع لگاریتم احتمال

- .

Possibility logarithm function
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1 ادامه ودول
) ( لگاریتم احتمال در

.

-

Possibility logarithm Zero( )
آزمون نسبت احتمال

.

Possibility ratio test
ارزش احتمال

.

)P-value(
Source: Research findings

 یافته های تحقیق:مأخذ

 درآمدد همسدرو فا دله تدا بدازارفروش، اراضدی زیرکشدت، اندازه خدانوار،  تحصیال، سن،عواملی چون ونسیت
. اما دارایی ومخارج زنددگی بدر درآمدد روسدتائیان تداثیر ندارندد.بردرآمد روستائیان شهرستان زابل اثر میگذارند
مدا را

برداشت ما این است که آنها دارایی نداشته اند و اینکه هنوز مهاور نکدرده اندد نیده مدیتواندد ایدن حدد

 مخارج زندگی این روستائیان آنقدر کم است که ودایی بدرای درفه ودویی وتداثیر بردرآمدد آندان.تقویت نماید
 گسدترش سدطح، از نتایج بدست آمده می توان انتظدار داشدت کده افدهایش سدن خانوارهدای روسدتایی.نمیگذارد
زیرکشت محصوال زراعی و افهایش میهان فروش خانوارهای روستایی شهرستان زابل احتمال توزیدع درآمدد در
 اما تحصیال و فا له تا محدل فدروش محصدوال احتمدال توزیدع درآمدد را.فعالیتهای ترکیبی افهایش میدهد
 برای افهایش تنوع درآمدی وکاهش ناگهانی درآمد روستائیان به دلیدل خشکسدالی و سدایر شدک.کاهش میدهد
های محیطی ویا اقتصادی دسترسی آنان به بازار فروش باید تسهیل گردد و این امر باعث کاهش حاشدیه بازاریدابی
 همه.و افهایش سهم درآمد کشاورز از فروش شده و بازخورد این نتیجه هم باعث تنوع درآمد روستائیان میگردد
.این عوامل راهی برای کاهش فقر روستائیان سیستانی خواهد شد
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