
 

  

  

  

  

  

  

 ۲۳-۱، صفحات ۱۳۹۳ زمستان، ۴، شمارة ۱۷فصلنامة روستا و توسعه، سال 

  

ع درآمد و ي، توزيکار کشاورز يروين يورعوامل مؤثر بر بهره يبررس

∗رانيا ييفقر در مناطق روستا
  

 *∗و حجت ورمزياری اسديمصطفي بني

   ۸/۷/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش    ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ :تاريخ دريافت

  دهيچک

ر را تواند فقيم ،ع مناسب درآمدي، همزمان با توزيورق رشد بهرهياز طر يرشد بخش کشاورز
 گذاري،سرمايه نظير زيادي عوامل از نيز وريبهره رشد خود. کاهش دهد ييروستا در مناطق
 به بررسي حاضر ةمطالع. دپذيرمي تأثير هازيرساختكار و  نيروي مهارت و آموزش سطح

 با ايران روستايي جامعة در فقرو ) عدالت(ع درآمد يکار، توز يروين وريبهرهعوامل مؤثر بر 
 آمده دستبه نتايج. پردازدمي ١٣٨٦تا  ١٣٦٣ة دور براي همزمان معادالت منظا از ادهاستف
 و يرسان، مخارج برقيش نرخ باسوادي، افزايقاتيو تحق يمخارج آموزش که است آن از حاكي
کار  يروين يوررشد بهره. کار خواهد شد يروين يورمنجر به رشد بهرهه يسرما يموجود

 ،تينهادر ع درآمد و يبهبود توز به يو مخارج عمران ييع روستايدر صنا يارگذ هيهمراه سرمابه
 ييربنايمخارج زكه شود  يشنهاد ميپ رو،از اين. دانجاميخواهد  ييروستا ةکاهش فقر در جامع

و  ييروستا ي، مراکز بهداشتيساز، جادهيرسان، برقييروستا يعمران يهال بودجهياز قب
  .ابنديش يافزا ييروستاع يدر صنا يگذار هيسرما

                                                 
∗
كـه جـا دارد از    ،هـاي مجلـس شـوراي اسـالمي انجـام پـذيرفت      هاي مركز پژوهشمطالعة حاضر با حمايت 

  .ن نهاد محترم نهايت سپاسگزاري و قدرداني را به عمل آوريمآدر  هاي عزيزان مسئولمساعدت
ــه ∗∗ ــان        ب ــاهنر کرم ــهيد ب ــگاه ش ــاورزی دانش ــاد کش ــری اقتص ــجوی دکت ــئول و دانش ــندة مس ــب، نويس ترتي
)baniasadi.m65@gmail.com( تهران، و دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی دانشگاه.   
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  .توزيع درآمد، کار، عدالت يروين يور، بهرهييفقر روستا :هاواژهکليد
*** 

   مقدمه

 ةده آغازويژه با و به هفتاد ةجهاني مطرح بوده اما از اواخر ده ةيك مسئل مثابهفقر همواره به
از  سازييسازي و خصوصرش برنامة اصالحات ساختاري، آزاددليل پذيبه ،يالديم هشتاد
 بيش از پيش در كانونپذير  هاي آسيبفقر و حمايت از گروه ،بسياري از كشورها سوي

نگاهي به آمارهاي فقر در  .)١٣٨١و همکاران،  يکاشخداداد ( توجه قرار گرفت
فقر در هر دو جامعة شهري و  ،دهد كه هر چندكشورهاي در حال توسعه نشان مي

اند و شدت فقر در لب افراد فقير در روستاها ساكناغ اماخورد، چشم ميروستايي به
از آنجا  .)١٣٨٨و همکاران،  يمؤمن( از مناطق شهري است مناطق روستايي غالباً بيش

در كشورهاي روستاها اغلب به مشاغل كشاورزي و دامداري اشتغال دارند و  انكه ساكن
 است، نوري پايي رهبا به همراه صورت سنتي و اين مشاغل عموماً به ،در حال توسعه

وري و كاهش فقر در اين جوامع  بين ميزان بهره اي مستقيمهرسد كه رابط نظر مي به
زيرا مطابق  لحاظ نظري نيز داراي مباني مشخص است؛ به ، كه البتهوجود داشته باشد

وري يا توليد  با مقدار بهره نظري موجود، ميزان دستمزد نيروي كار ارتباط مستقيم مباني
، سهم كار بيشتر باشدوري نيروي  ، هر چه مقدار بهرهرو از اين. دارد نيروي كاري نهاي

كار در نتيجه، مقدار دستمزد بيشتري به نيروي يابد و  كار از توليد افزايش مينيروي 
و  يمؤمن(آورد  كاهش فقر را فراهم مي ةين دستمزد بيشتر زمينو هم گيرد، تعلق مي
در حال توسعه، اقتصاد روستا  ير کشورهايز مانند سايران نيدر ا .)١٣٨٨همکاران، 

ج مطالعات در ينتا. کار است يروياندک ن يور با بهره يو دامپرور يبه کشاورز يمتک
از  شيار بيبس ييروستا يان خانوارهايدر م )مطلق(دهد که فقر  يران نشان ميا

ع از يوس يآمد اقشاردر يريرپذيز تأثيل آن نياز دال يکيو  ردرواج دا يشهر يخانوارها
و زوار،  يخالد( است يعيطبريو غ يعياز عوامل مختلف طب) کشاورزان(ان ييروستا
ويژه  هاي اقتصادي، به وري نيروي انساني بخش مقايسة اين نتيجه با ميزان بهره .)١٣٨٤

امكان دهندة  نشان ،در اقتصاد ايران است اندكوري  بخش كشاورزي كه داراي بهره
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با توجه به وجود  .)١٣٨٨و همکاران،  يمؤمن( استوري  بين فقر و بهرهوجود ارتباط 
با  يدات کشاورزيبر تول يروستا که متک يو ساختار اقتصاد ييفقر در جوامع روستا

وري نيروي  ان عوامل مؤثر بر بهرهكه بتو کار است، در صورتي يروياندک ن يور بهره
عالوه بر افزايش توان  مي ر بر آنهاهاي مؤث کار را شناسايي كرد، با اتخاذ سياست

ن مطالعه يهدف از ا. هاي كاهش فقر را نيز فراهم ساخت زمينه ،کاروري نيروي  بهره
 يور و بهره) از عدالت يشاخص(ع درآمد يو شناخت عوامل مؤثر بر فقر، توز يبررس
   .ستان آنهايم ةو رابط ييدر مناطق روستاکار  يروين

  نظري ةپيشين

برآورد بازده ، به هند يهااز داده گيري، با بهره)Fan et al., 1999( فن و همكاران

اند؛ پرداختهو کاهش فقر  يکشاورز يورن بر بهرهيگزيجا) مختلف( يهايگذارهيسرما

ها در جاده يگذارهيسرما به ريدو متغ ر بر هرين تأثيتريشب بر اساس نتايج اين پژوهش،

از  ياريش درآمد، بسيکه عالوه بر افزا ط بودهكشاورزي مربو )۱(هتوسعق و يو تحق

گذاشته  يبر جا ييمواد غذا يها متيدستمزد و کاهش ق شيق افزاياثرات خود را از طر

با استفاده از روش  يا در مطالعه ،)Thirtle et al., 2003(تيرتل و همكاران  .است

ه توليد ناخالص سران ، رشديور عوامل مؤثر بر رشد بهره يبه بررس ،معادالت همزمان

 يجنوب يکايقا و آمريا، آفريو شاخص فقر در آس ينيب جيضر ،)GDP(داخلي 

ي چشمگير در کاهش فقر ريتأث يور رشد بهره ،مطالعه اين جينتا اند و بر اساس پرداخته

و کاهش  يدر بخش کشاورز يگذار هيش سرماي، افزايش مخارج دولتيافزا دارد؛

کار و  يروين يور ش بهرهيافزا شود؛ همچنين، يمنجر به کاهش فقر م ينيب جيضر

ع يتوز ياما رشد اقتصاد ،شود يع درآمد ميسبب بهبود توز ييت روستايکاهش جمع

، با استفاده از يادر مطالعه )١٣٨٨( و همکاران يمؤمن. کند يمتر  درآمد را ناعادالنه

ر رشد کننده دنييعوامل تع يبه بررس ،١٣٨٦تا  ١٣٦٠ة معادالت همزمان در دور روش

دهد كه يق آنها نشان مينتايج تحق اند؛ران پرداختهيا ييو فقر در مناطق روستا يوربهره
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وري نيروي انساني، بهبود افزايش دستمزدهاي واقعي در بخش كشاورزي، افزايش بهره

از عوامل مؤثر بر كنترل  هاي دولترابطة مبادله به نفع بخش كشاورزي و افزايش هزينه

 ديگر، متغير رشد اقتصادي سوياز  روند؛شمار ميش فقر در مناطق روستايي بهو كاه

ا ، امدار نيستكه اگرچه از نظر آماري معني استبا فقر روستايي  اي مثبتهرابط داراي

 ييبايز. نشان از آن دارد كه براي كاهش فقر تأكيد صرف بر رشد اقتصادي كافي نيست

پرداخته و ران يع درآمد در ايو توز ينابرابر ةکنندنييعسهم عوامل ت به ارزيابي) ١٣٨٤(

 يورش بهرهياز آن است که افزا يمدت حاکبر اساس نتايج مطالعة او، روابط بلند

ع درآمدها يارز در کشور در بلندمدت باعث بهبود توز يکار و اصالح نرخ واقع يروين

ع درآمد يها موجب بهبود توزتننه يکاريش تورم و بياما افزا شود؛يم يو کاهش نابرابر

کند و منجر به  يعمل م يات نزوليک نوع ماليصورت  به يکاريشود، بلکه تورم و بينم

 شده،ج مدل برآوردينتابر اساس  ،نيهمچن شود؛يع درآمد ميت توزيبدتر شدن وضع

که  يد، در حالانجاميم يبهبود رفاه اجتماع هه بيسرما کار و يروين يور ش بهرهيافزا

 يبه بررس )۱۳۷۹( يو خالد يذريچ .دارد يبر رفاه اجتماع ياثر منف يکاريرم و بتو

که  اندو چنين نتيجه گرفته پرداخته ييع درآمد و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستايتوز

 يواقع ةو نرخ رشد درآمد سران ييت روستاينرخ رشد جمع، ۱۳۷۵تا  ۱۳۵۰ة دور يط

در  ،شده ييع درآمدها در مناطق روستايتوز يگونگتر شدن چموجب نامناسب ييروستا

، يبخش کشاورز يواقع ةو ارزش افزود ييت روستاينرخ رشد جمع يرهايمتغ که يحال

دار بر  يمعن يريتأث يليجنگ تحم يهاط ساليپس از انقالب و شرا يها استيس

   .نداشته است ييع درآمدها در مناطق روستايتوز يچگونگ

عوامل مؤثر بر فقر  ،شتر مطالعاتيبدر ات موضوع اشاره شد، يکه در ادب گونههمان

شده  يطور جداگانه بررس به يکار کشاورز يروين يور ع درآمد و بهرهي، توزييروستا

 در ،رو نياز ا. رها رابطه وجود داشته باشدين متغين ايکه ب نمايد يم يمنطقاست، اما 

عوامل مؤثر بر  ،به موضوع يستميس يکرديتالش شده است که با رو ة حاضر،مطالع

  .شود يبررسو با توجه به رابطة ميان آنها کجا يصورت  ر بهيسه متغاين 
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 قيروش تحق

کار بخش  يروين يورعوامل مؤثر بر فقر، بهره يمنظور بررسبه پژوهش حاضر، در
 .ده استشمعادالت همزمان استفاده  روش، از ييو عدالت در جوامع روستا يکشاورز

زا در سمت درون يرهايوجود متغ در برآورد معادالت يستميده از روش سعلت استفا
رها يمتغ ةرها، هميکشش متغ يرسمنظور بربه .)۱۳۸۹بروکس، ( استراست معادالت 

ج قابل قبول مدل ينتا ن کار نيزيعلت ا ؛انددر مدل وارد شده يتميصورت لگار به
رها و يتک تک متغ يدار ينر معيبرازش نظ يدر خوب ينسبت به مدل خط يتميلگار
ک مدل ي يرهايمتغ معموالً .کل مدل بوده است يدار يدر معن Fو R ٢ يها آماره
 هايهياساس نظر بر. شونديوارد مدل م ياقتصاد يهاهيبر اساس نظر ياقتصاد
فراوان کار  يروين يورع درآمد و بهرهيبر فقر، توز مؤثر يرهايمتغ ، شمارياقتصاد
را با مشکل مواجه خواهد  يستميبرآورد س فراوان يرهايبا متغ يدلن مي، اما چناست
. گذار در مدل وارد شوندريمهم و تأث يرهايتنها متغاست كه شده  يسع ،نيبنابرا. کرد
   :استر يصورت زحاضر به قيشده در تحقدين ترتيب، مدل ارائهب

Log(PGDP)=α۰+α۱ Log(Gini)+ α۲ Log(Hec)+ α۳ Log(Gov)+ 

α۴ Log(Elec)+ α۵ Log(Road)+ α۶ Log(Cap)+U۱                                               )۱(   
 

Log(Gini)=β۰+ β  ۱  Log(Pro)+ β  ۲  Log(PGDP)+ β  ۳  Log(Ind)+ 

β  ۴  Log(LanLab)+ β  ۵  Log(REA)+ β  ۶  Log(Gov)+U۲                                       )۲(                 

              

Log(Pov)=γ۰+ γ  ۱  Log(PGDP)+ γ  ۲  Log(Pop)+ γ  ۳  Log(Ind)+ 

γ  ۴  Log(Liter)+ γ  ۵  Log(Health)+ γ  ۶  Log(Mach)+U۳                                      )۳(                 

              

Log(Pro)=λ۰+ λ  ۱  Log(Liter)+ λ  ۲  Log(Elec)+ λ  ۳  Log(REA)+ 

λ  ۴  Log(Gini)+ λ  ۵  Log(LabLan)+ λ  ۶  Log(Cap)+U۴                                       )۴(                 
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، ييدر مناطق روستا ينيب جيضر Giniسرانه،  يداخلد ناخالص يتول PGDPآن، که در 
Hec کشت کل،  ريمقدار سطح زGov   ـ  ،ييدولـت در منـاطق روسـتا    يمخـارج عمران
Elec به روستاها،  يرسانلت در برقمخارج دوRoad  در  يسـاز مخارج دولت در جـاده

ـ ن يوربهره Pro، يه در بخش کشاورزيسرما يموجود Cap، ييمناطق روستا کـار   يروي
و  يکشـــاورز( ييع روســـتايدر صـــنا يگـــذارهيســـرما Ind، يدر بخـــش کشـــاورز

کار در بخـش   يرويکشت به تعداد ن ريشاخص نسبت سطح ز LanLab، )يرکشاورزيغ
شـاخص درصـد    Pov، يق و آموزش کشاورزيدر تحق يمخارج دولت RAE، يرزکشاو
 يدرصـد باسـواد   Liter، ييت روسـتا يجمع Pop، يير خط فقر در مناطق روستايافراد ز

، ييدولـت در منـاطق روسـتا    يدرمـان  -يمخـارج بهداشـت   Health، ييدر مناطق روستا
Mach و  ،يآالت کشاورزنيماش يموجودLabLan کار به سطح  يرويشاخص نسبت ن

و بـر اسـاس    يقـ يصـورت ارزش حق  بـه  يارزشـ  يرهـا يمتغايـن   همة .استکشت  ريز
ـ  ؛انـد  شده ييزداتورم ۱۳۷۶سال  يها متيق  ةنيشـ ياسـاس پ بـر   هـا آن انتخـاب  ،نيهمچن

 يروين يور ع درآمد و بهرهيات موضوع مربوط به فقر، توزيادب گفته و نيزپيش يقاتيتحق
شده و رها، برآورد انجام ياز متغ يادياز تعداد ز گيريبا بهره، سپس صورت گرفته وکار 

رهـا و  يمتغ انتخاب کل مدل، يدار يرها و معنيمتغ يدار يبا توجه به سطح معن سرانجام،
 ،يه در بخـش کشـاورز  يسـرما  يموجـود  يرهـا يمتغ .انجـام گرفتـه اسـت    ييمدل نهـا 
و  ييت روسـتا يـ جمع ،سـرانه  يد ناخـالص داخلـ  يتول ،يآالت کشاورزنيماش يموجود

ـ متغ ،ياز بانـک مرکـز   ييدر مناطق روستا يدرصد باسواد در منـاطق   ينـ يب جيضـر ر ي
 بارکشت کل از سازمان جهاني خوار ريمقدار سطح زر يمتغران، ياز مرکز آمار ا ييروستا

مخـارج  ، يق و آموزش کشاورزيدر تحق يمخارج دولت يرهايمتغ، )FAO(و كشاورزي 
 يکشـاورز ( ييع روستايدر صنا يدولت يگذار هيسرما ،ييروستا دولت در مناطق يعمران
 يدرمـان  -يمخارج بهداشـت  به روستاها، يرسانمخارج دولت در برق ، )يرکشاورزيو غ

از  نيـز  ييدر منـاطق روسـتا   يسـاز  مخارج دولـت در جـاده   ،ييدولت در مناطق روستا
ريـزی و نظـارت   معاونـت برنامـه  ( کـل کشـور   ۱۳۸۶تـا   ۱۳۶۳ يهاسال ةن بودجيقوان

ـ ن يور بهـره شاخص  .دست آمده است به )۱۳۸۶راهبردی رئيس جمهور،  کـار در   يروي
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دسـت آمـده    ر بـه يز ةو براساس رابط يبانک مرکز يبا توجه به آمارها يبخش کشاورز
  ):۱۳۸۸ش، يستاو رحمن يرازيخداپرست ش(است 

AgriLab

AgriValue
o =Pr                                                                  )۵(  

کار در  يرويتعداد ن AgriLab و يبخش کشاورز ةارزش افزود AgriValue، آنکه در 
کشت به تعداد  ريشاخص نسبت سطح ز( LanLab همچنين،. است يبخش کشاورز

  :)Thirtle et al., 2003( دست آمده است به زير ةاز رابط )يکار در بخش کشاورز يروين

Lab

Hec
= LanLab                                                                       )۶(  

کار موجود در بخش  يرويتعداد ن Labر کشت و يزان سطح زيم Hec ،که در آن
ر يشاخص درصد افراد زاز  ،فقر يريگ اندازه يبرا ة حاضر،در مطالع .است يکشاورز

 نسبت صورت به فقر شاخص همچنين، .استفاده شده است ييخط فقر در مناطق روستا
 است شده تعريفت روستا يجمع كل به ييدر جوامع روستا فقير افراد تعداد
  :)۱۳۹۱نژاد،  يخسرو(

N

q
= Pov                                                                               )۷(  

 جامعه ييروستا كلت يجمع Nتعداد افراد فقير در روستاها و  q اين معادله،که در 
. كنند مي زندگي فقر خط زير افراد از نسبتي چه كه دهد مي نشان شاخص اين. است

 وجود جامعه در تغييري هيچ كه حالتي( صفر بين شاخص اين ةاندازدامنة تغييرات 
 افراد ةكلي درآمد ،يعني ؛باشند فقير جامعه در افراد ةكلي كه حالتي( يكو ) باشد نداشته
مربوط به خط شاخص  يآمارها. است) باشد فقر خط با متناظر درآمد از كمتر جامعه

 يزمان يسر يآمارها ه وشد يران گردآوريز از مرکز آمار اير نينسبت تعداد افراد فق
  .است ۱۳۸۶تا  ۱۳۶۳ ةمربوط به دور نيز شده در مطالعهاستفاده
 يورع درآمد و بهرهيمختلف نسبت به فقر، توز يرهايمتغ ن کششييمنظور تعبه

شود؛ ميگرفته  يمعادالت همزمان مشتق جزئ روشکار، از معادالت موجود در  يروين
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ر يصورت زدولت به ينسبت به مخارج عمران ينيب جيکشش ضر براي نمونه،
  : شوديمحاسبه م

( )
( )

( )
( )

( )
( ) 








×+








==

GovdLog

PGDPdLog

PGDPdLog

GinidLog

GovdLog

GinidLog
EGiGo          )۸(  

ر بر يق تأثياز طر بلكه ميمستق صورتتنها بهنه دولت يمخارج عمران ،بر اساس آنکه 
م و ياثر مستق ،بين ترتيمؤثر است؛ و بد ينيب جيز بر ضريسرانه ن يداخلد ناخالص يتول
 يستميمنظور برآورد سبه. شوديمحاسبه م ينيب جيدولت بر ضر يم مخارج عمرانيرمستقيغ

 يبررس )۲(افتهيميتعم فولر - يکيمون دزق آياز طر ييستايلحاظ اق بهيتحق يهامعادالت، داده
   :)Dickey and Fuller, 1979, 1981( استر يز صورت به آزمونشد؛ معادلة اين 

∆Yt=(ρ-۱)Yt-۱+∑ +∆ −

P

i
titi Y εθ                                                )۹(  

ام و i ةتفاضل مرتب Y ،∆Yt-iر يول متغا ةوقف -t، ۱Yt ةدر دور ريک  متغي Yt ،که در آن
εt ۱(فرض صفر . استک يانس ين صفر و واريانگيجزء اخالل با م=ρ (ييايعدم پا 

. )۱۳۸۷، ينوفرست( ستايپا Yر يمتغ يزمان يسر ،و اگر فرض صفر رد شود ؛است
د يابتدا با ،ن روشيدر ا ؛دشاستفاده  يا از روش شرط رتبه ،برآورد ةويشن ييمنظور تع به
ص، يج تشخياساس نتا بر ،د و سپسشو يمعادالت بررس) )۳(ييشناسا(ص يت تشخيقابل

 استر يصورت روابط ز ص معادالت بهيتشخ ةنحو .شود ين مييروش برآورد تع
   :)۱۳۸۹بروکس، (

(G-١) > m                                                                                     )۱۰(  

(G-١) = m                                                                                     )۱۱(  

(G-١) < m                                                                                     )۱۲(  

kTm −=                                                                                      )۱۳(  
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 يرهايتعداد متغ k، معادالتموجود در  يزابرون يرهايتعداد کل متغ T ،آنکه در 

، )=۴G ة حاضر،در مطالع( يالت ساختاردتعداد معا G ک معادله،يموجود در  يزابرون

و  ۱۱، ۱۰روابط  .است يمورد بررس ةخارج از معادل يزابرون يرهايتعداد متغ mو 

ش از يو ب )۵(قاً مشخصي، دق)۴(کمتر از حد مشخص معادالت ةدهند نشان ،بيترت، به۱۲

، )۱-G=(٤>m=١٣ ،يابا توجه به شرط رتبه .)۱۳۸۹بروکس، (است  )۶(حد مشخص

برآورد معادالت  يها از روش يکي بوده است؛ش از حد مشخص يمعادالت ب يتمام

ة مطالع ، دررو نيا از). ۱۳۹۱، يسور(است  يا مرحلهش از حد مشخص روش سهيب

  . شده استاستفاده  )SLS۳( يامرحلهروش حداقل مربعات سه از ،حاضر

  ج و بحثينتا

 ،۱ در جدول. ودش يبررس يهر سر ييايد پايابتدا با ،يزمان يهاين سريب ةرابط يدر بررس

  . ده استآمفولر  -يکيج آزمون دينتا

  فولر -يکياز آزمون د دست آمدهبه ييايپا يج بررسينتا - ۱ جدول

  ريمتغ
  يريگبار تفاضل کيبا   حدر سط

  احتمال τ ةآمار  احتمال τ ةآمار
Cap  ۰۱/۷  ۰۰۰/۱  ۱۲/۵ -  ۰۰۲/۰  
RAE  ۵۱/۲ -  ۱۲۷/۰  ۷۴/۵ -  ۰۰۰/۰  
Gini  ۴۵/۲ -  ۱۴۰/۰  ۶۸/۶ -  ۰۰۰/۰  
Hec  ۸۷/۱ -  ۳۳۸/۰  ۸۸/۴ -  ۰۰۱/۰  
Gov  ۴۳/۰  ۹۷۹/۰  ۷۱/۲ -  ۰۰۹/۰  
Elec  ۴۳/۱ -  ۱۳۷/۰  ۱۴/۶ -  ۰۰۰/۰  
Pro  ۲۶/۲ -  ۱۹۳/۰  ۴۲/۴ -  ۰۱۳/۰  

PGDP  ۵۳/۰  ۹۸۳/۰  ۸۲/۱ -  ۰۶۵/۰  
Ind  ۸۸/۱ -  ۳۳۱/۰  ۴۰/۴ -  ۰۰۲/۰  

LanLab  ۰۴/۰ -  ۹۴۵/۰  ۰۶/۴ -  ۰۰۵/۰  
Pop  ۳۸/۰ -  ۸۹۶/۰  ۱۹/۲ -  ۰۳۰/۰  

LanLab  ۶۴/۱ -  ۴۴۲/۰  ۷۵/۳ -  ۰۱۱/۰  
Pov  ۶۰/۲ -  ۱۰۹/۰  ۶۴/۵ -  ۰۰۱/۰  

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ
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بار  کيبا  يادشده يرهايمتغ يشود، تمام يمالحظه م ۱ که در جدول گونههمان
در  ،بيترتبه ،ستم معادالتياز برآورد س دست آمدهبهج ينتا. شوند يا ميپا يريگ تفاضل

  .ده استآم ۵تا  ۲داول ج

 )PGDP( سرانه يداخلد ناخالص يتول ةج برآورد معادلينتا - ۲ جدول

  معنيداریسطح   t ةآمار  بيضر  ر يمتغ

Constant ۵۳/۸ -  ۴/۳-  ۰۱/۰  

Log (Gini) ۶۷۲/۰  ۱/۲  ۰۵/۰  

Log (Hec)  ۲۴۵/۰  ۸/۱  ۱/۰  

Log (Gov)  ۰۰۳۲/۰  ۴۷/۰  ۶/۰  

Log (Elec)  ۰۳۶/۰  ۱/۳  ۰۱/۰  

Log (Road)  ۰۲۵/۰  ۲/۲  ۰۵/۰  

Log (Cap)  ۵۳۶/۰  ۱/۱۱  ۰۱/۰  

   R ۲=۹۶/۰   ۴۸۰/۱۸۳= نماييلگاريتم تابع درست
   قيتحق يهاافتهي: مأخذ

) PGDP(د ناخالص داخلي سرانه بر تولي ينيب جيضر ، تأثير۲ با توجه به جدول
ر مستقل يب هر متغيکه ضر، از آنجا دست آمدهج بهياساس نتا بر. است دارمثبت و معني

ک درصد ي، استر مستقل يرات متغيير وابسته نسبت به تغيکشش متغ دهندةنشان
. خواهد شد PGDPدر  يدرصد ۷/۰ش يمنجر به افزا ييروستا ينيب جيش در ضريافزا
ع ياست که هر چه توز ياگونهن است که ساختار اقتصاد کشور بهآاز  يحاک جهين نتيا

 ةيجه منطبق بر نظرين نتيالبته ا شتر خواهد بود؛يب PGDP تر باشد، رشددرآمد ناعادالنه
، يرشد اقتصاد ةيکوزنتس، در مراحل اول ةياساس نظر بر. استع درآمد کوزنتس يتوز
 ةع ناعادالنيتوز که ن مفهومي، بدثبت خواهد بودم ينيب جيبا ضر يرشد اقتصاد ةرابط

دارد و پس  يبرگشت ةکوزنتس نقط ياما منحن. خواهد شد يرشد اقتصاد درآمد منجر به
از  ديگر يبرخ ،نيهمچن. ودش يمعکوس م ينيب جيو ضر يرشد اقتصاد ةرابط ،از آن

 يه رشد اقتصادتر درآمد منجر ب ع ناعادالنهيند که توزبر اين باور نيز اقتصاددانان
انداز شده را پسع عادالنه شود، فقرا درآمد اضافهيه که اگر توزين توجيبا ا شود، يم



   ١١ �٤ة ، شمار١٧روستا و توسعه، سال  ةفصلنام              ... وری نيرویعوامل مؤثر بر بهرهبررسي 
 

ش تقاضا در بازار و يآنها باالست و درآمدشان باعث افزا يکنند، چون کشش درآمد ينم
انداز  را پس خود ثروتمندان درآمد ،تر شود ع ناعادالنهيشود؛ اما اگر توزيش تورم ميافزا
. )۱۳۷۷تودارو، ( شود يم يکنند که منجر به رشد اقتصاد يم يگذار هيسرما ،سپس و

تر شتاب بيش با يبه رشد اقتصاد ينيب جيش ضريا افزايع ناعادالنه يتوز ،نيبنابرا
   .دانجاميخواهد 

 که بر ياگونهبه است، دار يمثبت و معن PGDPبر  کشت ريسطح ز همچنين، تأثير
 را PGDP کشت کشور ريش در سطح زيک درصد افزاي ،هدست آمدهب بياساس ضر

دات يش تولير کشت منجر به افزايش سطح زيافزا ، زيراش خواهد داديدرصد افزا ۲/۰
بخش  ةافزودخواهد شد و چون ارزش  يکشاورز ةافزودش ارزش يو افزا يکشاورز
در ش يافزا ،است يد ناخالص داخليتول ةدهندليتشک ياز اجزا يکيخود  يکشاورز
 دولت در روستاها ير مخارج عمرانيمتغ .انجامدمي PGDPش ير کشت به افزايسطح ز

ر مخارج يمتغ. دار نشده استيمطابق با انتظار دارد، اما اثر مثبت آن معن يعالمت نيز
اي گونهدارد، به PGDPدار بر ير مثبت و معنيتأث ييدولت در مناطق روستا يرسانبرق

خواهد  PGDP يدرصد ۰۴/۰ش يها منجر به افزانهين هزيا در يک درصديش يکه افزا
دولت در روستاهاست که در مباحث  ييربنايبه روستاها از اقدامات ز يرسان برق .شد
مورد توجه  ييروستا ةدر توسع ييروستا يها رساختيت زي، اهميکشاورز ةتوسع
تواند  يم ،کاناتام ةع عادالنيضمن توز ،ييروستا يها در نواح رساختيتوجه به ز. است

برق . کشور شود يم آن بر رشد اقتصاديرمستقير غيو تأث يمنجر به رشد بخش کشاورز
 يبرا. رگذار باشداث يدات کشاورزيمهم بر رشد تول يديتول ةک نهادي مثابهتواند به يم

دات يکه منجر به رشد تول يارين آبينو يها وهيا استفاده از شپمپاژ آب ب نمونه،
ه در بخش يسرما يمطابق با انتظار، موجود .به روستاهاست يرسان زمند برقاينشوند،  يم

در  يک درصديش يدارد و افزا PGDPدار بر يمثبت و معن يريز تأثين يکشاورز
 .خواهد شد PGDP يدرصد ۵/۰ش يمنجر به افزا يه در بخش کشاوريسرما يموجود
 يينها يور بهره کار يروير نيمتغ ةشود تا نهاد يه سبب ميسرما يش موجوديافزا
بخش  در ديش تولين دو منجر به افزايب ايو ترک ؛)۱۳۷۶ن، يدبرت(داشته باشد  يباالتر
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از برآورد  دست آمدهبهج ينتا .خواهد شد يد ناخالص داخليتول صرانجام،و  يکشاورز
  .ده استآم  ۳ در جدول ينيب جيضر ةمعادل

  ينيب جيرض دست آمده از برآورد معادلةبهج ينتا - ۳ جدول

  داریمعنيسطح   t ةآمار  بيضر  ر يمتغ

Constant  ۰۶۴/۰ -  ۵/۰-  ۶/۰  

Log (Pro) ۱۷۱/۰ -  ۷/۲-  ۰۱/۰  

Log (PGDP)  ۱۶۳/۰  ۳/۲  ۰۵/۰  

Log (Ind)  ۰۰۹۰/۰-  ۷/۲-  ۰۱/۰  

Log (LanLab)  ۱۸۱/۰ -  ۶/۲-  ۰۵/۰  

Log (RAE)  ۰۰۶۲/۰-  ۲/۱-  ۲۵/۰  

Log (Gov)  ۰۰۸۱/۰-  ۱/۲-  ۰۵/۰  

   R ۲=۷۳/۰   ۴۸۰/۱۸۳= نماييدرستلگاريتم تابع 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 يوربهره تأثير، ييروستا ينيب جيمربوط به ضر ةدست آمده از معادلج بهياساس نتا بر

دهد  ين مطلب نشان ميا. است داريو معن يمنف ينيب جيبر ضر يکشاورز کار يروين

 و به ديگر سخن، ينيب جيکار منجر به کاهش ضر يروين يوررشد و بهبود بهره که

 يعنبه م يکار کشاورز يروين يور رشد بهره. ع درآمد و عدالت خواهد شديبهبود توز

توان کسب درآمد  رو،است و از اين ش درآمديو افزا يکشاورز يديش توان توليافزا

ن يبا توجه به ا. شود يتر درآمد م ع مناسبيابد که خود منجر به توزي يش ميکشاورز افزا

 راستايها در يگذاراستيد سيع درآمدها، بايدر توز يعدالتيمنظور کاهش ب ه، بهجينت

باعث کاهش  يوررشد بهره ،انتظار همچنين، مطابق. کار باشد يروين يورش بهرهيافزا

ک درصد يدست آمده،  به) کشش(ب يضر طبق. ع درآمد خواهد شديفقر و بهبود توز

 خواهد شد؛ ينيب جيضر يدرصد ۲/۰کار منجر به کاهش  يروين يور ش در بهرهيافزا

 )Thirtle et al., 2003( تل و همكارانهاي تيرپژوهش جملهآن  از و از مطالعات ياريبس

   . کنند يد مييجه را تأين نتيا ،)١٣٨٤( ييبايزو 
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 يرهاينسبت به متغ ينيب جيکار، کشش ضر يروين يوربهره ةبا توجه به معادل ،نيهمچن
  .است دهآم ۴ در جدول )۸ ةبا توجه به رابط( ينيب جير ضرم بيرمستقيغ تأثير داراي

  کار يروين يورق بهرهياز طر ينيب جيرگذار بر ضرتأثي يرهايمتغ - ۴ جدول

  Log (Liter)  Log (Elec)  Log (RAE)  Log (LabLan)  Log (Cap)  ريمتغ

  - ۰۱۷/۰  ۰۶۰/۰  - ۰۰۲/۰  - ۰۰۵/۰  - ۱۸۹/۰  )کشش(م يرمستقياثر غ

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 ر اساسب. دارد ييروستا ينيب جيدار بر ضريمثبت و معن تأثيری PGDPرشد 
سرانه منجر به  يداخلد ناخالص يش در توليک درصد افزايدست آمده، هکشش ب

ش يافزا ؛ به ديگر سخن،خواهد شد ييروستا ينيب جيضر يدرصد ۱۶/۰ش يافزا
PGDP درآمد  ع عادالنةيعدم توزهم ل آن يدل رد وآمد را بدتر خواهد کع دريتوز

کشور  رشد و توسعةتاکنون توان گفت که يم ،نيبنابرا .است يحاصل از رشد اقتصاد
 .اصالح شود يد روند کنونيو با است نبوده ييروستا يفقرا يحام محور وعدالت
که است  ایگونه به ياز رشد اقتصاد يدرآمد ناش ةع عادالنيتوز هماناروند اين اصالح 
در  يگذارهيسرما همچنين، .تر شود  ع درآمد عادالنهيابد و توزيکاهش  ينيب جيضر
ش يو افزا است ييروستا ينيب جيدار بر ضر يو معن ياثر منف دارای ييع روستايصنا
درصد کاهش  ۰۰۹/۰را  ينيب جيضر ييع روستايصنا در يگذارهيسرما يک درصدي

مرتبط با  يمشاغل صنعت نيزو  يرکشاورزيل غت مشاغين موضوع اهميا. خواهد داد
 ييع روستايدر صنا يگذار هيسرما. دهديع درآمد نشان ميرا در بهبود توز يکشاورز
مشاغل  ةجاد کننديع خود اين صنايشود که ا يد در روستا ميع جديجاد صنايمنجر به ا

اين اگر  ،نيهمچن است؛ ييان کارگران روستاياز آن م يناش يع درآمدهايد و توزيجد
از  يبخشن، يشين و پيع پسيمانند صنا ،باشند يع مرتبط با بخش کشاورزيصنا

تر  ع عادالنهيمنجر به توز ،ن صورتيشود که در ا يبه کشاورزان منتقل م آنها يدرآمدها
 يدرصد و با عالمت منف پنجکار در سطح  يروين به نينسبت زم. درآمد خواهد شد

درصد  ۱۸/۰ ن نسبتيش در ايک درصد افزاي که دهديو نشان م است دار شدهيمعن
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هر  يکشت به ازا ريش سطح زيکه افزا ين معني، بدرا کاهش خواهد داد ينيب جيضر
جه ين نتيالبته ا .شوديم ييع درآمد در جوامع روستايمنجر به بهبود توز کشاورز

 )Thirtle et al., 2003(رتل و همکاران دست آمده در پژوهش تي به جةيبرخالف نت
دارای کار  يروين به نيزم نسبتدند که يجه رسين نتية خود بدآنها در مطالع زيرا است،

تر باشد، کار بزرگ يروين به نيو هر چه نسبت زم است ينيب جيبت بر ضرمث أثيرت
در  يساختار يها ل تفاوتيدل به ايجن تفاوت در نتيالبته ا. دشو يع درآمد بدتر ميتوز

 نيزو  هياول ةيسرما مثابهن بهيبا توجه به ارزش زم ،رانيدر ا ه است؛بود يمناطق مطالعات
واحد سطح،  کاربر بودن بيش از اندازة مزارع درکوچک بودن مزارع، کشت فشرده و 

بهبود  يا ينيب جيبر ضر ير منفيتواند تأث يکار م يروين به نيبزرگ شدن نسبت زم
عالمت آن  امادار نشده يمعن يکشاورز ق و آموزشيتحق متغير .ع درآمد داشته باشديتوز

 يهانهيش در هزيک درصد افزاير، ين متغيب ايبر اساس ضر. بوده استمطابق با انتظار 
ع يو بهبود توز ينيب جيدرصد کاهش ضر ۰۰۶/۰منجر به  يق و آموزش کشاورزيتحق

توان  يم را ينيب جير بر ضرين متغير اندک ايتأث نيزو  يدار يعدم معن. شود يدرآمد م
در  يکشاورز ةو جامع يقاتيو تحق يان مؤسسات آموزشيکه م دانستن علت بدي

 قات و آموزش در کشور بريتحق و بر اثر آن، بزرگ وجود دارد یشکاف رانيکشور ا
 .)۱۳۹۰زاده،  زاده و عبداهللا فيشر( رديپذمیانجام ن يبخش کشاورز ياز واقعياساس ن

ش يافزا ييتاو کاهش فقر در جوامع روس يرزاز عوامل مهم در رشد بخش کشاو يکي
در  يفناورد علم و يان و توليبنق رشد دانشيد از طريعوامل تول يور د و بهبود بهرهيتول

 رو،از اين. محقق خواهد شد رهگذر پژوهشاز  ، شرايطی که تنهااست يبخش کشاورز
 يازهايا نمناسب و متناسب ب يده با جهت اتقيو تحق يآموزش کشاورزد موضوع يبا

دولت در روستاها با  يعمران يهار بودجهيب متغيضر. ابديتوسعه  يبخش کشاورز
ش يک درصد افزايدست آمده،  دار شده است و با توجه به کشش بهيمعن يعالمت منف
و بهبود  ينيب جيدرصد کاهش در ضر ۰۰۸/۰دولت منجر به  يعمران يهادر بودجه

، اندک ينيب تخميبا توجه به ضر يرگذاريتأث نيهر چند ا ع درآمد خواهد شد؛يتوز
امکانات  که شود يسبب م در روستاها يعمران يها ش بودجهيافزا. ددارت ياست اما اهم



   ١٥ �٤ة ، شمار١٧روستا و توسعه، سال  ةفصلنام              ... وری نيرویعوامل مؤثر بر بهرهبررسي 
 

تواند منجر  يم يرساختيو ز يعمران يها بودجه. ع شونديتر توز در کشور متعادل يرفاه
از  دست آمدهبهج ينتا ۵ جدول. کسب درآمد شود يان براييروستا يسازبه توانمند
  .دهديفقر را نشان م ةبرآورد معادل

  رفق ةاز برآورد معادل دست آمدهبهج ينتا - ۵ جدول

  داریمعنيسطح   t آمارة  يبضر  متغير 

Constant ۸۶/۱۳۰-  ۲/۳-  ۰۱/۰  

Log (PGDP)  ۵۸۶/۵  ۸/۳  ۰۱/۰  

Log (Pop)  ۱۵۰/۱۵  ۶/۳  ۰۱/۰  

Log (Ind)  ۱۰۲/۰ -  ۵/۲-  ۰۵/۰  

Log (Liter)  ۷۶۳/۳ -  ۴/۳-  ۰۱/۰  

Log (Health)  ۰۲۷/۰ -  ۳۱/۰ -  ۷۶/۰  

Log (Mach)  ۰۷۶/۱ -  ۳/۳-  ۰۱/۰  

   R ۲=۸۹/۰   ۴۸۰/۱۸۳= نماييلگاريتم تابع درست
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

ک درصد با عالمت مثبت يدر سطح  PGDPر يب متغيضر ،۵ با توجه به جدول

ب يو ضر PGDPن يب ةرابطن يز اين ييروستا ينيب جيضر ةدر معادل و دار شدهيمعن

د ين مطلب است که رشد توليانگر ايهر دو رابطه ب ،نيبنابرا. ه استمثبت بود ينيج

ع يق بدتر شدن توزيش فقر از طريمنجر به افزا) يرشد اقتصاد(سرانه  يداخلناخالص 

محور عدالت کشور ياقتصاد يهااستيدهد که سينشان م ،نيهمچن درآمد شده است؛

با توجه ( يطبقات ة، فاصليرشد اقتصاددر پی ن مفهوم که يد، بنبوده استفقرا  يو حام

ش يافزا) ريدرصد افراد فق ةبا توجه به معادل(ر يو تعداد افراد فق) ينيب جيضر ةبه معادل

درآمد  ةع عادالنيق توزيد از طريبا ن وضعياصالح ا .اصالح شود ديکه با است يافته

 يق برخورداريد از طريع عادالنه هم باين توزيا ورد؛ يگصورت  ياز رشد اقتصاد يناش

ر يب متغيضر .رديگبرای بروز استعدادها صورت  يکسان مردم از امکانات اقتصادي

، دست آمدهبه دار شده است و با توجه به کششيبا عالمت مثبت معن ييت روستايجمع
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ر يفراد فقا به پانزده درصد افزايش در شمار ييروستات يش در جمعيک درصد افزاي

ت روستا را يد جمعيکاهش فقر با يکه براگونه نيست مفهوم آن اينالبته  خواهد انجاميد؛

ت فقر در روستاها و نبود يانگر آن است که با توجه به وضعين مطلب بيکاهش داد، بلکه ا

د يبا رو،؛ ازاينشود يش فقر ميط باعث افزاين شرايت در ايش جمعي، افزايدرآمد کاف

 ،)Thirtle et al., 2003(ة تيرتل و همکاران مطالعدر  ر داد؛ييروستا را تغ يتصادط اقيشرا

 يبا عالمت ييع روستايدر صنا يگذارهير سرمايب متغيضر .شده استد ييجه تأين نتيهم

ش در يک درصد افزاير، ين متغياساس کشش ا بر. دار شده استيمطابق با انتظار معن

خواهد  ييدر فقر روستا يدرصد ۱/۰منجر به کاهش  ييع روستايدر صنا يگذارهيسرما

 ةبا توجه به معادل( بخشديمز بهبود يع درآمد را نير توزين متغيارشد که از آنجا . شد

منظور کاهش فقر در گذاران بهاستيس يبرا ييع روستايت صناي، اهم)ينيب جيضر

دار يمعن يمت منفز با عالين ير درصد باسواديب متغيضر. شوديروستاها دوچندان م

منجر  ييروستا يک درصد افزاش در نرخ باسوادي ،شدهب برآوردياساس ضر شده و بر

 يبرخوردار توان يم و علت آن را خواهد شد ييدر فقر روستا يدرصد ۸/۳ کاهش به

 ،نيد و همچنيد توليجد يها وهياز ش ها و استفادة آنها مهارت ياز برخ روستاييان باسواد

پرورش  ت آموزش وين موضوع اهميا .انستد يرکشاورزيمشاغل غ ا ازمندی آنهبهره

دولت در مناطق  يدرمان - ير مخارج بهداشتيمتغ. رسانديرا م ييدر کاهش فقر روستا

 يک درصديش يافزا دارد؛ ييمعکوس با فقر روستا ز مطابق با انتظار رابطةين ييروستا

هر  .خواهد شد ييقر روستادر ف يدرصد ۰۳/۰منجر به کاهش  يدر مخارج بهداشت

ش مخارج يرا افزايدار نشده اما عالمت آن مطابق با انتظار است، ز ير معنين متغيا ،چند

کار سالم  يرويشود و ن ييکار روستا يرويتواند منجر به بهبود سالمت ن يم يدرمان

د بهبو .)۱۳۷۷تودارو، ( شود ين خود باعث کاهش فقر ميکه ادارد  يد باالتريتوان تول

به  ،تيکار و در نها يروين ةت عرضيفيش کيافزا هت بهداشت افراد جامعه بيوضع

منجر  د و درآمد نيزيش توليو افزا) ۱۳۷۷تودارو، (د انجاميد ميو تول يورش بهرهيافزا

با عالمت  يآالت در بخش کشاورزنيماش يدموجو همچنين، .شود يبه کاهش فقر م
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 يش در موجوديک درصد افزاير، ين متغيکشش ااساس  دار شده است و بريمعن يمنف

استفاده  با .خواهد شد ييفقر روستا يدرصد ۱/۱به کاهش  منجر يآالت کشاورزنيماش

د يزان توليم ،قين طريش داد و از ايکشت را افزا ريتوان مقدار سطح ز يآالت م نياز ماش

جای نيروی کار به آالت نياستفاده از ماش ،نيهمچن. ابدي يش ميو درآمد کشاورز افزا

آالت  نيالبته استفاده از ماش. کاستها خواهد  نهيهزبزرگ از ميزان  يها نيدر زم زياد

نظر  به يعيطب ،نيبنابرا. از مناطق کشور است يدر برخ يع اراضيازمند تجمين يکشاورز

ج ينتا. ابديفقر کاهش  زهيو کشت مکان يآالت کشاورز نيبا استفاده از ماشکه رسد  يم

  . ده استآم ۶ در جدول يکشاورز کار يروين يور بهره ةآورد معادلبر

  کار يروين يوربهره ةاز برآورد معادل دست آمدهبهج ينتا - ۶ جدول

  داریمعنيسطح   t آمارة  يبضر  متغير 

Constant ۱۲/۵ -  ۸/۱۰ -  ۰۱/۰  

Log (Liter) ۱۱۵/۱  ۰/۱۲  ۰۱/۰  

Log (Elec)  ۰۳۰۳/۰  ۰/۴  ۰۱/۰  

Log (RAE)  ۰۱۴/۰  ۵/۳  ۰۱/۰  

Log (Gini)  ۴۰۴/۰ -  ۹/۱-  ۱/۰  

Log (LabLan)  ۳۵۱/۰ -  ۸/۴-  ۰۱/۰  

Log (Cap)  ۰۹۹/۰  ۱/۲  ۰۵/۰  

   R ۲=۹۸/۰   ۴۸۰/۱۸۳= نماييلگاريتم تابع درست
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 ير درصد باسوادي، متغيبخش کشاورز کار يروين يوربهره ةج معادلياساس نتا بر
ک درصد يدهد که ير نشان مين متغيب ايضر. ر شده استدا يبا عالمت مثبت معن

 کار يروين يور ش در بهرهيدرصد افزا ۱/۱منجر به  ييروستا يش در نرخ باسواديافزا
از منابع و امکانات و  ة درستر سواد بر استفاديتأث آنل يدل خواهد شد؛ و يکشاورز
 يور ر به بهبود بهرهکه منج بوده يد کشاورزين تولينو يها وهيش يريادگي ،نيهمچن

تيرتل و همكاران  و) ۱۳۸۸(و همکاران  يمنؤم اتمطالعدر  کار شده است؛ يروين
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)Thirtle et al., 2003(دولت بر  يرسانمخارج برقتأثير  .دشو يد مييتأين نتيجه ، هم
ش در يک درصد افزاي ،ب آنيو با توجه به ضر مثبت بوده استکار  يروين يوربهره
علت  افزود؛درصد خواهد  ۰۳/۰ يکشاورز کار يروين يوربهره ميزانن مخارج بر يا

و  است يدر بخش کشاورز يديک عامل مهم تولي مثابه برق به يورود انرژ اين افزايش
با  ييافزا هم در نوعي، ياريآب و ن کشتينو يها وهياز ش گيريالبته در پي آن، بهره
ق و يتحق .د شدخواه يور د و بهرهيتول، منجر به رشد يديتولتوان  نيروي كار در قالب
ب آن نشان يو ضراست دار شده يمطابق با انتظار معن يز با عالمتين يآموزش کشاورز

 يروين يوربهره ق و آموزش به افزايشيش در مخارج تحقيک درصد افزاي كه دهد يم
ق و آموزش در يش مخارج تحقياثر افزا .دانجاميدرصد خواهد  ۰۱/۰ به ميزانکار 
و تحقيق د يمناسب تول يها وهيش يريکارگهآموزش به ب شود؛ يان ميد نمايش توليافزا
د متوسط هر يتول به افزايش دو که هر شودمنجر مي ديد در توليجد يفناورجاد يبه ا نيز

همچنين، بر . است يکار کشاورز يروين يور رشد بهره ين به معنيد و اانجام يفرد م
ق و يش مخارج تحقيافزا ،)Thirtle et al., 2003(و همكاران ة تيرتل ج مطالعينتااساس 
دار يمعن يبا عالمت منف ينيب جير ضريمتغ .شده است يور منجر به رشد بهره توسعه
 ،شودتر عادالنه ييروستا ةدرآمد در جامعتوزيع  هچ دهد که هر يو نشان م است شده
ک درصد يب، يجه به ضربا تو شد؛ وخواهد  بيشتر يکار کشاورز يروين يوربهره

کار خواهد  يروين يوردر بهره يدرصد ۴/۰ش يمنجر به افزا ينيب جيکاهش در ضر
ز به کاهش ين يورو رشد بهره يورع مناسب درآمد به بهبود بهرهيتوز ،رونيا از. شد
درآمد  تر ع عادالنهيتوز .دارند ييافزا ر همين دو متغيو ا انجاميدخواهد  ينيب جيضر
با توجه به  ،نيهمچن .ش دهديشتر افزايکار ب ةعرض يکار را برا يروين ةزيانگ تواند يم

که  ييرهايکار نسبت به متغ يروين يورر بهرهي، کشش متغينيب جيضر ةمعادل
که  گونه همان .است دهآم ۷ در جدول ،رگذارنديکار تأث يروين يورم بر بهرهيرمستقيغ

ب ياثر دارند و خود ضر ينيب جيبر ضر رهايمتغ يبرخ ،ح داده شديتوض ۸ة در رابط
ق ياز طر يادشده يرهايمتغ ،نيبنابرا. گذارد ير ميکار تأثروي ين يور بر بهره نيز ينيج
  .کار اثر دارند يروين يور م بر بهرهيمستقريطور غبه ينيب جيبر ضر يرگذاريثأت
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  ينيب جيضر قياز طرکار  يروين يوربهرهاثرگذار بر  يرهايمتغ - ۷ جدول

 Log (Ind)  Log (LanLab)  Log (RAE)  Log (Gov)  ريتغم

  ۰۰۳/۰  ۰۰۲/۰  ۰۷/۰  ۰۰۴/۰  ميرمستقيغ) کشش( اثر

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 دهديدار شده است و نشان ميمعن ين با عالمت منفيکار به زم يرويب نسبت نيضر
کار  يروين يوربهره يدرصد ۳/۰ش يمنجر به افزا ن نسبتيک درصد کاهش در اي كه

شود ينه استفاده ميش از حد بهين بيکار نسبت به زم يروين ةنهادل آنکه ا، حخواهد شد
ه در يسرما يب موجوديضر .خواهد شد يورش بهرهيکار منجر به افزا يرويو خروج ن
ک درصد ي كه دهدينشان ماست و  دار شدهيدرصد با عالمت مثبت معن پنجسطح 
در  يدرصد ۱/۰ش يمنجر به افزا يکشاورز ه در بخشيسرما يش در موجوديافزا
 يروينهاده ثابت و ن ةيسرما ي، موجودينظرلحاظ به .کار خواهد شد يروين يوربهره

ثابت  ةکار به نسبت نهاد يروين ةاگر از نهاد. شود يد محسوب مير توليکار نهاده متغ
 يروين ةد نهاديسوم تول ةيک به ناحينزد يدات کشاورزيشود، تول شتر استفاده يب هيسرما

، نيبنابرا). ۱۳۷۶ن، يدبرت(ابد ي يکار کاهش م يروين يينها يور د و بهرهريگ يکار قرار م
 ش داد؛يکار را افزا يروين يينها يور د و بهرهيتوان تول يه ميسرما يش موجوديبا افزا

د يين مطلب تأي، هم)Thirtle et al., 2003(ة تيرتل و همكاران مطالع همچنين، در
  .دوش يم

  شنهادهايو پ يريگجهينت

 ،۱۳۸۶تا  ۱۳۶۳ يسال ط ۲۴مربوط به  يهابا استفاده از داده ة حاضر،در مطالع
 يروين يورع درآمد، فقر و بهرهيعوامل مؤثر بر توز يبررس ياز معادالت برا يستميس

از آن است که رشد  يدست آمده حاکج بهينتا شد؛در روستا برآورد  يکار کشاورز
  ع درآمديمعکوس با فقر و توز ةفقرا نبوده و رابط يمحور و حامکشور عدالت ياقتصاد

ع درآمد يمنجر به بهبود توز يکار کشاورز يروين يوررشد بهره .داشته است در روستا
 يور بهره يارتقا ياران در راستاگذ استيتالش سبايد  ،نيبنابرا. شوديو کاهش فقر م
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ع يبر بهبود توز ، افزونييع روستايدر صنا يذارگهيش سرمايافزا .کار باشد يروين
ق يم از طريرمستقيطور غبه ،نيهمچن كاست؛ز خواهد ين ان فقيرييدرصد روستااز درآمد، 

ن موضوع يا. خواهد افزودکار هم  يروين يور بهرهبر ميزان  ،ينيب جيکاهش ضر
 کار يرويبت نب نسيبا توجه به ضر. رسانديم ييرا در فقرزدا ييع روستايت صناياهم
ش از يکار ب يرويافت که نيتوان دريم ،يکار کشاورز يروين يوربهره ةن در معادليبه زم
 يوربهره ةج معادليبا توجه به نتا .کار استبه مشغول  ين کشاورزيزم ينه بر رويحد به

 يقاتيو تحق يو رشد مخارج آموزش يش نرخ باسوادي، افزايکار کشاورز يروين
قات و آموزش يمخارج تحق ،نيهمچن. خواهد شد يوربه رشد بهرهمنجر  يکشاورز
خواهد درآمد هم  ترراستاي توزيع عادالنهدر  ينيب جيبه کاهش ضر يکشاورز
 هر ياقتصاد ةار مهم در رشد و توسعياز عوامل بس ياقتصاد يهارساختيز .دانجامي
فقر گسترده  رايدا و مناطق ييها در مناطق روستا رساختين زيا است؛ هر چه کشور
  .شدخواهد  ستهفقر کا وده و از ميزانعدالت افزبر ميزان ابند، يتوسعه 
 يور ، فقر و بهرهينيب جي، ضرGDPدست آمده از معادالت ج بهياساس نتا بر

  :شودير ارائه ميز شنهادهاييپ ،کار يروين
در  کرده و متخصصليتحص يروهاياز ن ، الزم استکار يروين يور رشد بهره يبرا - ۱

 ،ييسطح سواد در مناطق روستا افزايش با ، زيرااستفاده شود يبخش کشاورز
 ؛ت کرديترب ين در بخش کشاورزيکارآفر يروين توان يم
گذاران به  هيسرمااست  الزمکار،  يروين يور بر بهره يگذار هير سرمايبا توجه به تأث - ۲

سترش گ، نيهمچن شوند؛ق يب و تشويترغ يدر بخش کشاورز يگذار هيسرما
 يور د و بهرهيمنجر به رشد تول تواند يم يان در بخش کشاورزيبن دانش يها شرکت

 ؛کار شود يروين
د نهاده و يمانند تول ين کشاورزيشين و پيع پسيو صنا ييع روستايجاد صنايبا ا بايد - ۳

، ضمن آموزش و ييروستا يدر نواح يبند و بسته ي، انبارداريع فرآوريا صناي
ن يکار بر زم يرويع، از فشار نين صنايدب يکار کشاورز يروياز ن يانتقال بخش
 افزوده شود؛کار  يروين يور بهره بر کاسته و
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در  يقاتيو تحق يآموزش يها بودجه ،محوراز طريق انجام تحقيقات مسئلهد باي - ۴
و بخش  يقاتيو تحق يان مراکز آموزشيابد و شکاف ميش يافزا يبخش کشاورز

قات خود را بر ير تحقيمس يقات کشاورزيکز تحقمرا ، وابديکاهش  يکشاورز
الزم است به ن منظور يدب تعيين كنند؛کشور  يمشکالت موجود در کشاورز يمبنا
نکه آ يالبته برا. توجه شودقيمت نهاده و محصول  ويژهو بهبازار  يها نشانه

، بازار نهاده و در صورت امکان بايد ،درست به محقق بدهند يها ها عالمت متيق
 شود؛» يرقابت« ازار محصولب

 مانند ييربنايمخارج ز الزم استمعادله،  چهاراز هر  دست آمدهبهج يبا توجه به نتا - ۵
 ييروستا يو مراکز بهداشت يساز، جادهيرسان، برقييروستا يعمران يهابودجه
 ابند؛ ويش يافزا

 يور رگذار بر بهرهيآالت از عوامل مهم و تأثنيماش يه و موجوديسرما يموجود - ۶
 يهاهيحفظ سرمابا  رو،روند و از اينشمار ميبه ييکار و فقر روستا يروين

 كشاورزي کرد اصالح ساختاريد با رويشد تولر براي يگذارهيسرما بايد موجود،
 منظورها بهسازي زمينيكپارچه ،يطور کل ا بهيو  يصورت تعاون کشت به ،يعني(

  .  ابديش يکاهش فقر افزا در راستاي )هزيو کشت مکان يآالت کشاورز نيورود ماش

  ها ادداشتي

1. Research and Development (R&D) 
2. Adjusted Dickey-Fuller 
3. identification 
4. under-identified 
5. just-identified 
6. over-identified 
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