
  ...بررسی تاثير سرمايه گذاری دولت در امور زير بنايی : صالح و همکاران  ٢٣

  مجله علوم كشاورزي ايران
  )٢٣‐٣٤ (١٣٨٦، ١، شماره ٣٨‐٢دوره 

 
  بررسي تأثير سرمايه گذاري دولت در امور زيربنايي 

  بر کاهش فقر و بهبود توزيع درآمد در مناطق روستايي ايران
  

  ۳ و حبيب اهللا سالمي۲، مسعود فهرستي ثاني*۱ايرج صالح
  ،  کارشناس ارشد موسسه٢نابع طبيعی دانشگاه تهران استاديار و دانشيار پرديس کشاورزی و م،۳، ۱

  پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي
  )١٢/٢/٨٦: تاريخ تصويب  - ١٦/٩/٨٤:تاريخ دريافت( 

  
  چکيده

  
تأمين زيربناهاي فيزيکي در فرآيند توسعه اقتصادي نقش مهمي ايفا کرده و دسترسي بهتر به 

 و بهداشتي، آبرساني، برق رساني و حمل و نقل باعث افزايش سطح زيرساختهايي نظير امکانات آموزشي

در اين مطالعه با بهره گيري از روش پارامتريک سهم سرمايه گذاري هاي عمده . رفاه اجتماعي مي شود

، ١٣٦١‐ ٨١ ۀزير بنايي در مناطق روستايي ايران بر فقر و توزيع درآمد روستائيان با استفاده از آمار دور

بر اساس نتايج بدست آمده، فقر روستايي در طي سالهاي مورد مطالعه کاهش، ليکن ميزان . ديدبرآورد گر

سرمايه گذاري هاي بهداشتي، برق رساني، آبرساني و . نابرابري در مناطق روستايي افزايش يافته است

اث توسعه شبکه هاي آبياري و زهکشي در مناطق روستايي سبب بهبود توزيع درآمد گرديده و احد

به جز . راههاي روستايي و تأسيس مراکز آموزشي منجر به افزايش نابرابري در ميان روستائيان شده است

. احداث مراکز خدمات درماني و بهداشتي، ساير سرمايه گذاري هاي مذکور اثر کاهشي بر فقر داشته اند

انجام سرمايه گذاري هاي جهت دستيابي به بازده مطلوب در اين زمينه توصيه مي شود دولت همزمان با 

زيربنايي، به بررسي اثرات مختلف اين سرمايه گذاريها پرداخته تا با رفع موانع مربوطه، شرائط و اوضاع 

مطلوبتري براي  رشد اين  سرمايه گذاريها در مناطق روستائي و تآمين کاالها و خدمات عمومي فراهم 

  .گردد

  
 .يي دولت، فقرروستايي، توزيع درآمد، روش پارامتريکهاي زيربنا گذاري سرمايه: هاي کليدي واژه
 

  مقدمه
 فقر که خود نمودي از توسعه نيافتگي اقتصادي، ۀپديد

اجتماعي و فرهنگي است، ثبات سياسي، همبستگي 
اجتماعي و سالمت جسمي و روحي ملتها را تهديد کرده، 
موجب افزايش مرگ و مير به خصوص نوزادان و مادران، 

 طول عمر، افت کارايي انسانها ودر نهايت کاهش متوسط
براساس گزارشات بانک . تنزل بهره وري اقتصادي مي گردد

 که بر پايه مطالعات اين بانک در ۲۰۰۱جهاني در سال 
 ميليارد ۶زمينه فقر صورت گرفته، تقريباً نصف جمعيت 

 دالر به سر برده ونزديک به ۲نفري جهان با روزي کمتر از 

فر کمتر از يک دالر در روز براي مصارف  ميليارد ن۲/۱
 درصد ۶۳فقر روستايي تقريباً . شخصي خود صرف مي کنند

از کل فقر جهاني را شامل مي شود که اين مقدار در برخي 
توجه به ). ۳( درصد مي رسد ۹۰کشورها نظير بنگالدش به 

روستاها و فعاليت هاي عمراني در سالهاي بعد از پيروزي 
. ايران همواره مورد اهتمام دولت بوده استانقالب اسالمي 

با شكل گيري دولت شهيد رجايي عمالً در جهت شناسايي 
مناطق محروم كشور گامهاي اساسي برداشته شد و دولت 
عليرغم وجود مشكالت مختلف، نيروهاي موجود خود را 

با پايان . جهت خدمات رساني به مناطق روستايي بسيج كرد
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 اتكاء به ثبات نسبي سياسي و يافتن جنگ تحميلي، با
  اقتصادي حاصل از اتمام جنگ، سعي شد تا با طراحي 
برنامه هاي پنج ساله اقتصادي به بازسازي اقتصاد كشور 

از آرمانهاي انقالب اسالمي برقراري عدالت . اقدام گردد
اجتماعي و افزايش سطح رفاه خصوصاً در ميان افراد کم 

ه تأکيد صريحي که در قانون درآمد جامعه بوده و با توجه ب
اساسي در ارتباط با ريشه کن نمودن فقر و برآوردن نيازهاي 
مردم در جريان رشد اقتصادي با هدف آزادگي وتأمين 
استقالل اقتصادي جامعه شده است، شناخت اصولي فقر در 
جامعه روستايي به عنوان يکي از اقدامات اساسي مطرح 

از عملکرد سياستهاي بهبود در اين ارتباط آگاهي . ميباشد 
ساختاري، ميتواند دولتمردان و تصميم گيرندگان اقتصادي 
را در برنامه ريزي و اجراي صحيح سياستهاي توسعه در 
فرآيند رشد يک اقتصاد متکي بر درآمدهاي حاصل از نفت و 
حرکت در جهت تخصيص بهينه درآمد هاي نفتي در 

اقتصادي ياري راستاي رشد توليد و بهبود زيرساختهاي 
ضرورت غير قابل  بدين روي و با توجه به اهميت و. نمايد

انکار بررسي اين مسأله، در سالهاي اخير مطالعات نسبتاً 
ميزان  قابل توجهي پيرامون شناخت داليل فقر و

تأثيرگذاري عوامل مختلف بر فقر در جهان و ايران صورت 
  :  شودگرفته است که به برخي از آنها در ذيل اشاره مي

در مطالعه خود که به بررسي زمينه ها ) ۱۳۷۲(  پروين 
و علل اقتصادي فقر در ايران پرداخته است، از تحقيق خود 
اينگونه نتيجه گيري مي کند که دوگانگي اقتصادي ناشي از 
اتخاذ سياستهاي صنعتي شدن و نقش درآمدهاي حاصل از 

وزيع نابرابر نفت در اقتصاد ايران، زمينه هاي بروز بيکاري، ت
به ) ۳۷۹(خالدي . درآمد و فقر را پديد آورده است

  گيري خط فقر در روستاهاي ايران طي دوره  اندازه
 پرداخته که نتايج مطالعه وي نشان دهنده ۱۳۵۰–۱۳۷۵

آنست که افزايش درآمد سرانه واقعي، وقوع انقالب اسالمي و 
ن روند زماني، رفاه روستائيان را افزايش مي دهد، ليک

وري سرانه، بيسوادي   عواملي نظير تورم، رشد جمعيت، بهره
سرپرستان خانوارها و دستمزدها را فاقد تأثير معني دار بر 

  .ميزان درصد فقراي روستايي معرفي مي کند

در مطالعات خارجي نيز اقتصادداناني نظير مورفي، 
  و همچنين سيکن و ماتساياما ) ۱۹۸۹(شليفر و ويشني 

 ناپذير مدرنيزه شدن را توسعه ‐رط جداييش پيش) ۱۹۹۶(
زيربناهاي اقتصادي دانسته و دولت را زماني در 

ريزيهاي صنعتي شدن موفق مي دانند که ايجاد  برنامه
ها سهم قابل توجهي در سرمايه گذاري داشته  زيرساخت

 ۵۸با مطالعه در وضعيت اقتصادي ) ۱۹۹۵(جيمنز . باشد
د در کانالهاي آبرساني، کشور نشان داد که يک درصد بهبو

هاي اصلي و افزايش جاده هاي محلي به  آسفالت جاده
وري   درصد بهبود در بهره۲۱/۰ و ۲۶/۰ درصد، ۶۲/۱ترتيب 

  .کشاورزي را به همراه دارد
در مطالعه خود اينگونه استدالل ) ۱۹۷۷(ليپتون 

کند که اکثر فقيراني که در نواحي روستايي زندگي  مي
رآمدشان را از عايدي نيروي کار به دست کنند بيشتر د مي

رشد کشاورزي بر پايه تکنولوژي کاربر در . مي آورند
کشورهاي در حال توسعه به کاهش فقر روستائيان در اين 
بخش بستگي دارد که اکثرآنها کاالها و خدمات غير تجاري 

بيان مي کنند که ) ۲۰۰۱(هيزل و هدد . توليد مي کنند
ورزي، مزرعه داران و کشاورزان بي وري بخش کشا رشد بهره

زمين را با افزايش توليد و اشتغال منتفع ساخته و رشد در 
روستايي و شهري را ) غير کشاورزي(اقتصاد غير مزرعه اي 

اين استدالالت توسط برخي مطالعات تجربي . ارتقاء مي دهد
اثرات رشد ) ۱۹۹۸(دت و راواليون . نيز حمايت مي شود
اي واقعي را روي فقر براي روستاهاي عملکرد و دستمزده

هند بررسي کرده و نشان دادند که عملکرد باالتر و افزايش 
فن، هيزل . دستمزد، فقر را به يک ميزان کاهش مي دهد

در مطالعه خود مطرح ساختند که بيشترين ) ۱۹۹۹(وثرات 
گذاريهاي عمومي در کشور هند بر افزايش بهره  بازده سرمايه

اهش فقر و توسعه حمل و نقل، از طريق وري کشاورزي، ک
افزايش راه روستايي و تحقيقات در بخش کشاورزي صورت 

 ١با استفاده از روش شبيه سازي) ۱۹۹۹(ودن . مي پذيرد
دريافت که در کشور بنگالدش رشد بخش روستايي بيشتر از 

  ثوربک وجانگ. رشد بخش شهري فقر را کاهش داده است
ن روش شبيه سازي و ماتريس نيز با به کار برد) ۱۹۹۶(

 
1.  Simulation 
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براي اندونزي نيز نتيجه مشابهي  ١حسابداري اجتماعي
دريافتند که رشد ) ۱۹۹۹(وار و وانگ . بدست آوردند

صنعتي، فقر در تايوان را کاهش داده و اين امر را ناشي از  
.  اخير دانستندۀدگرگونيهاي ساختاري در تايوان طي ده

ي را درکاهش فقر مورد مطالعات ديگري نيز تفاوتهاي بخش
به عنوان مثال در مطالعه اي دت و . بررسي قرار داده اند

رشد بخش کشاورزي هند را در کاهش ) ۱۹۹۶(راواليون 
فقر روستائيان و شهرنشينان مؤثر دانسته  و بيان مي کنند 
که رشد بخش صنعت بر جامعه فقير روستايي اثر معني 

  بورگيگنون و موريزن . داري ندارد
 تايي از کشورهاي درحال توسعه ۳۸يک نمونه ) ۱۹۹۸(

کوچک و متوسط را در نظر گرفته و دريافتند که رشد در 
بخش هاي کشاورزي و خدمات، فقر را بيشتر از رشد در 

تنها وايت و . توليد محصوالت صنعتي کاهش مي دهد
در نتايج خود به اثر منفي رشد کشاورزي )  ۲۰۰۰(اندرسون 

دند؛ اما نيمي از حجم نمونه اي که در بر فقر اشاره کر
تحليلشان در نظرگرفتند، کشورهاي توسعه يافته را شامل 

  .مي شد
مطالعات انجام گرفته اکثراً به بررسي زمينه هاي نظري 
و طرق اندازه گيري فقر شهري و عوامل مؤثر برآن پرداخته 
است، اما از آنجائيکه روستائيان از محرومترين اقشار جامعه 

 باشند و بسياري از معضالت شهري ناشي از مهاجرت مي
روستائيان به سوي شهرها و در نتيجه انتقال مشکالت 
روستاها به سمت شهرهاست، شناخت فقر روستايي و 
بررسي اثرات سرمايه گذاريهاي زيربنايي بر کاهش آن در 
. جريان برنامه هاي توسعه کشور، ضرورتي انکار ناپذير است

درخصوص تأثير سرمايه گذاري هاي دولت در لذا الزم است 
امور زيربنايي مناطق روستايي کشور بر کاهش فقر و بهبود 

از . توزيع درآمد در اين مناطق نيز مطالعاتي صورت پذيرد
سوي ديگر علت اصلي ناکامي در کاهش محروميت همواره 
زائيده عدم فعاليت و بي اعتنايي دولتها نسبت به فقرا و 

بلکه اين ناکامي ها در بسياري از . پذير نيستاقشار آسيب 
موارد از سياستهاي غيراصولي عليه فقر، درک محدود از 
اثرات مستقيم و غيرمستقيم اين گونه اقدامات و نيز از 
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1 1. Social Accounting Matrix  

با توجه به . ساختارهاي ضعيف اقتصادي نشأت مي گيرد
اهميت نقش دولت در رابطه با کاهش فقر، هدف اصلي اين 

أثير سرمايه گذاري هاي زيربنايي از جانب مطالعه بررسي ت
. دولت در روستاها بر کاهش فقر در اين مناطق مي باشد

  :اهداف فرعي زير نيز در اين تحقيق مدنظر مي باشند
  بررسي تأثير  سرمايه گذاريهاي زير بنايي بخش ‐۱

 عمومي در روستا ها بر توزيع درآمد در ميان روستائيان
 و اندازه گيري خط فقر و   شناخت فقر روستايي‐۲

 درصد فقراي روستايي در ايران در طول دوره مورد بررسي 
  بررسي روند انواع  سرمايه گذاريهاي زير بنايي ‐۳

 دولت در روستاهاي کشور در طي دوره مورد مطالعه
  

  ها مواد و روش
بنايي بخش  به منظور بررسي تأثير سرمايه گذاريهاي زير

ر و توزيع درآمد ابتدا  بايد به تعيين عمومي در روستا، بر فق
اين كه چه كساني فقيرند و چه كساني غير فقير، توجه 

به اين منظور به بررسي محاسبه خط فقر پرداخته و . گردد
. مستقيماً نيازهاي غذايي افراد مورد توجه قرار مي گيرد

جهت به كار بستن اين روش، نخست بايد حداقل مخارج 
قل مواد خوراكي مورد نياز يك فرد الزم براي تهيه حدا

زماني جيرة غذايي متعادل و مناسب تلقي . تعيين شود
شود كه در آن تأمين انرژي و مقدار و استفاده مواد از  مي

حداقل . گروههاي مختلف غذايي در نظر گرفته شده باشد
كه به الگوي پيشنهادي ) الگوي كف(تغذيه مناسب 

 ۲۲۵۰ بايد تأمين كنندة انستيتوي تغذيه نيز معروف است،
بديهي است كه اين مقدار . كيلوكالري انرژي در روز باشد

غالت، : كالري بايستي از تركيب مواد غذايي متفاوتي نظير
حبوبات، گوشت، قند و شكر، روغن، لبنيات، سبزيجات و 
ميوه جات فراهم شود كه سهم هر يک توسط كارشناسان 

  .تغذيه تعيين شده است
  نشان داده Xiواد خوراكي مورد نياز با اگر حداقل م

  باشد، آنگاه حداقل شده و قيمت برآورد شده آنها 
هزينه هاي خوراكي كه نشان دهنده خط فقر غذايي است از 

  :رابطه زير محاسبه مي شود

  خط فقر غذايي=              ) ۱
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مي رسد براي فقرا در كشورهاي در از آنجايي كه به نظر 
حال توسعه هزينه غذا عمده ترين محدوديت در بودجه 
خانوار به شمار مي آيد و يا به عبارتي درصد بيشتري از 
هزينه هاي خانوار صرف تأمين غذا مي شود، لذا معموالً 
درمطالعات مختلف پيشنهاد شده كه خط فقر كل به صورت 

  :زير محاسبه گردد

  

 + خط فقر کل=  غذاييخط فقر) ۲
3

    )خط فقر غذايي ()1

  
   الگوي پيشنهادي انستيتو تغذيه ايران‐۱جدول 
مواد غذايي مورد

  نياز
  مقدار 

  )گرم در روز(
مقدار کيلوكالري 

  در روز
كيلوگرم در (مقدار 

  )سال

  ‐  ‐  ۳۵۰  :غالت
  ۹۰  ۹۰۰  ۲۵۰  نان. ۱
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اندازه گيري خط فقر در يك جامعه در واقع تعيين 

لذا براي  . آستانه اي براي تشخيص فقير از غني است
گيري مقدار فقر در جامعه، نسبت سرشمار، شاخص  اندازه

مناسبي است، در اين رابطه با در اختيار داشتن خط فقر و 
آمار بودجه خانوار در مناطق شهري و روستايي، به تفكيك 

روههاي هزينه اي و براساس فرمول زير، شاخص نسبت گ
   ):۱۵(سرشمار، محاسبه مي شود 

۳(        100×=
n
qH

                                                                              

   

  :که در اين رابطه     

H :١نسبت سرشمار  
q : تعداد خانوارهايي كه درآمد آنها از ميزان الزم پائين تر

  است و
n :تعداد كل خانوارها مي باشند.  

 اينکه خانوارهاي واقع در گروههاي به طور مثال با فرض
هزينه اول، دوم، سوم و تعدادي از خانوارهاي گروه هزينه اي 

) ۴(چهارم در زير خط فقر قرار گرفته باشند، براساس رابطه 
 و ۳درصد خانوارهاي زير خط فقر مابين دو گروه هزينه اي 

روابط .  اضافه مي گردند۳۰ محاسبه مي شوند و به عدد ۴
  .كنند ورت دقيق تر اين مطلب را بيان ميذيل به ص

  

  
  
  
  
  
  

  
از آنجا که در نظر است در مطالعه حاضر به تحليل 
چگونگي تأثير ايجاد زيرساختهاي اقتصادي از قبيل 

 ايجاد راه روستايي و گذاري در منابع آبي، آموزش، سرمايه
تأسيس خانه هاي بهداشت در مناطق روستايي بر توزيع 
درآمد و فقر در مناطق روستايي پرداخته شود، لذا در اين 
بخش با استفاده از تحليل اقتصاد سنجي به بررسي مدلهاي 

به . رگرسيوني مورد استفاده در اين مطالعه پرداخته ميشود
اخت هاي فيزيكي بر منظور بررسي اثرات توسعه زيرس

كاهش فقر و بهبود وضعيت توزيع درآمد در روستاها، دو 
رابطه مربوط به فقر و توزيع درآمد به صورت زير بسط داده 

  :شد
 

1. Head Count Ratio 
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),,,,,,( RElIrHeEduGDPPYgGini= ۸       (  
),,,,,,( RElIrHeEduGiniYhP =         ۹(  

  :كه در اين روابط
Gini :ضريب جيني در مناطق روستايي  

Y :ليدات کشاورزي کشورارزش کل تو  
P :درصد فقراي روستايي  

GDPP : توليد ناخالص داخلي)GPP ( سرانه  
Edu :نرخ بيسوادي در خانوارهاي روستايي  

Ir :سرمايه گذاري در منابع آبي  
He :تعداد خانه هاي بهداشت احداث شده در روستاها  
El :تعداد روستاهاي داراي برق  
R : يلومترک(ميزان راه روستايي احداث شده(  

  
  نتايج و بحث

بطور كلي تحليل هاي انجام شده در اين مطالعه، در دو 
در اين قسمت ابتدا به بررسي روند . بخش ارائه ميگردند

تغييرات سرمايه گذاري هاي عمومي دولت در مناطق 
روستايي ايران، روند توزيع درآمد و فقر در ميان خانوارهاي 

ه و سپس نتايج روستايي طي دوره مورد بررسي پرداخت
حاصل از تخمين اثرات سرمايه گذاري هاي زير بنايي بر فقر 

  .و توزيع درآمد در مناطق روستايي ارائه مي گردد
در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 ميليارد ريال در سال ۵/۲۸۹۶۵کشور كه با اعتباري معادل 
تجهيز  به تصويب رسيد، مهمترين هدف، بازسازي و ۱۳۶۸

امور دفاعي بود و پس از آن توليد و امور زيربنايي مورد 
موفقيت نسبي بخش كشاورزي در تحقق . تأكيد قرار گرفت

برنامه اول در كنار عدم توفيق كامل ساير بخشها باعث شد 
تا در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران 

زي و ، بر نقش محوري بخش كشاور۱۳۷۴ـ ۷۸طي دورة 
لذا با . عمران روستايي در توسعه اقتصادي کشور تأكيد گردد

وجود ادامه تحريم هاي اقتصادي، برنامه ريزان و دولتمردان 
توجه بيشتري به عمران و خدمات رساني به روستاها نمودند 
كه اين امر خود نتايج قابل توجهي در طي اجراي دو برنامه 

  ).۱۲(داشته است در امور زيربنايي روستاها به همراه 

 مالحظه مي گردد، ۱همانگونه که در شکل شماره 
 روستا در سال ۱۱۸۲۶تعداد روستاهاي برق رساني شده از 

 رسيد كه به طور ۱۳۸۰ روستا در سال ۴۵۳۵۹ به ۱۳۶۱
دولت .  روستا برق رساني شده است۱۷۹۰ميانگين ساليانه 

در طي سالهاي جنگ توانست به طور متوسط به تعداد 
 واحد اضافه كند كه ۱۷۲۸ستاهاي برق دار شده ساالنه رو

اين روند در سالهاي آغازين جنگ رشد سريع تر و در 
سالهاي پايان جنگ رشد كمتري را به دليل افزايش بودجه 

به طور كلي بيشترين . نظامي و دفاعي كشور به خود گرفت
 ۱۳۶۱عملكرد مربوط به برق رساني به روستاها طي سالهاي 

 و كمترين ۱۳۷۲ روستا در سال ۳۰۰۸، به ميزان ۱۳۸۱تا 
  ).۱۸( مي باشد ۱۳۶۸ تعداد روستا در سال ۸۹۹عملكرد، 
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   تعداد روستاهاي برق رساني شده‐۱شکل 

  
ميزان راه هاي روستايي احداث شده اعم از شوسه و 

 ۹۵۷۴۶ به ۱۳۶۱ كيلومتر در سال ۶۵۹۸۱آسفالته از 
ه به گونه اي که به طور  بالغ گرديد۱۳۸۱كيلومتر در سال 
 كيلومتر به راههاي روستايي اضافه ۱۴۸۸متوسط ساليانه 

در اين رابطه بيشترين رشد ميزان راه احداث . شده است
 و كمترين آن به ۱۳۶۲ كيلومتر در سال ۳۱۶۴شده معادل 

  ).۱۲( مي باشد ۱۳۸۰ كيلومتر در سال ۴۶۳ميزان 
ولت در تعداد خانه هاي بهداشت احداث شده توسط د

روستاهاي کشور حاكي از آن است كه تعداد خانه هاي 
 واحد تا سال ۳۲۰۰بهداشت تكميل و تحويل داده شده از 

 رسيد، بطوريكه به ۱۳۸۱ واحد تا سال ۱۶۳۲۲ به ۱۳۶۱
 واحد به مجموع خانه هاي ۶۵۶طور متوسط ساليانه 



  ١٣٨۶، ١، شماره ٣٨‐٢ دورهمجله علوم كشاورزي ايران،   ٢٨

روند تغييرات . بهداشت احداث شده اضافه گرديده است
آن است كه خانه هاي بهداشت در سالهاي نشان دهنده 

ابتدايي با رشد بيشتري افزيش يافته و در سالهاي پاياني از 
 ۱۷۰۰بيشترين رشد به ميزان . رشد آن كاسته شده است

 واحد ۲۹۲ و كمترين رشد به ميزان ۱۳۶۸واحد در سال 
  ).۱۲( مي باشد ۱۳۷۸مربوط به سال 

زيادي دولت در جهت تأسيس مدارس روستايي سهم 
آنچه . در افزايش با سوادي در ميان روستائيان داشته است

كه به عنوان شاخصي از عملكرد دولت در آموزش روستائيان 
مي توان ذکر نمود و اطالعات مربوطه از لحاظ آماري در 
دسترس مي باشد، درصد خانوارهايي است كه حداقل داراي 

صد در  در۲۹/۷۰اين شاخص از . يک فرد باسواد مي باشند
 در مناطق ۱۳۸۱ درصد در سال ۹۸/۸۶ به ۱۳۶۱سال 

  ).۱۲(روستايي بالغ گرديده است

  

ميزان سرمايه گذاري در منابع آبي به ارزش ثابت سال 
 که شامل سرمايه گذاري در احداث سدها، ايجاد ۱۳۷۶

كانالهاي آبرساني به مزارع و روستاها مي باشد، ابتدا با روند 
   به اوج خود ۷۰ه و در اوايل دهة ماليمي افزايش پيدا كرد

 به دليل كاهش قيمت نفت و ۷۰مي رسد، اما در اواخر دهة 
  توان كم دولت، روند نزولي و پس از آن افزايشي پيدا 

 به ارزش واقعي ميزان ۱۳۶۱‐۸۱مي كند و در اواخر دوره 
  ميزان  .  نزديك مي شود۷۰سرمايه گذاري در اوايل دهة 

به قيمت ثابت در منابع آبي نيز از سرمايه گذاري ساالنه 
 ۱۵۲۴ به حدود ۱۳۶۱ ميليارد ريال در سال ۲۶۲حدود 

 افزايش پيدا كرده است، به ۱۳۸۱ميليارد ريال در سال 
 ميليارد ريال صرف ۹۵۵گونه اي كه به طور متوسط ساالنه 

ايجاد و احداث سدها و مخازن آبي و كانال رساني به مزارع 
  ).۱۲( شده است و آبرساني به روستاها

حال پس از بررسي روند تغييرات سرمايه گذاري هاي 
زيربنايي در مناطق روستايي به بررسي روند تغييرات ضريب 
جيني به عنوان شاخصي از وضعيت توزيع درآمد در ميان 

نمودار . روستائيان طي دوره مورد بررسي پرداخته مي شود
وستايي را  روند تغييرات ضريب جيني در مناطق ر۲شماره 

توزيع درآمد در بخش روستايي طي سالهاي . نشان مي دهد

ميانگين ضريب .  با نوساناتي همراه بوده است۱۳۶۱‐۸۱
 مي باشد، که حداقل آن ۴۳/۰جيني طي دوره مورد بررسي 

 و حداکثر ۱۳۶۷ و۱۳۶۶ مربوط به سالهاي ۴۱/۰به ميزان 
نگين ميا.  مي باشد۱۳۷۰ مربوط به سال ۴۵/۰آن به ميزان 

  ، برنامه اول توسعه۴۲/۰ضريب جيني طي سالهاي جنگ 
 ).۱۲( مي باشد ۴۳/۰ و برنامه دوم ۴۴/۰
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 روند تغييرات ضريب جيني در مناطق روستايي ‐ ۲نمودار 

 کشور
 

بررسي روند توزيع درآمد نشان مي دهد كه در سالهاي 
جنگ به دليل پرداخت يارانه از سوي دولت براي كاالهاي 

مچنين توجه خاص دولت به كشاورزي به عنوان اساسي و ه
بخش مهم در تأمين نيازهاي غذايي و ارز مورد نياز كشور و 
همچنين فقدان معضل جدي در رابطه با بيكاري و اتكاء 
روستائيان به درآمد حاصل از فعاليت كشاورزي، روند تقريباً 
يكنواختي در نحوه توزيع درآمد در بخش روستايي وجود 

ت و در واقع سالهاي پاياني جنگ، درآمد در بين داشته اس
روستائيان در وضعيت برابرتري نسبت به تمام دوره هاي 

اما بعد از جنگ به دليل حذف . پس از انقالب قرار دارد
برخي از يارانه ها و همچنين اتخاذ سياستهاي تعديل و 
آزادسازي اقتصادي از جانب دولت و وجود نرخ تورم قابل 

ن سالها، افزايش نابرابري توزيع درآمد در بخش توجه در اي
 ۷۰روستايي مشاهده مي شود، به طوريكه اوايل دهة 

نامطلوبترين وضعيت از لحاظ توزيع درآمدي در بين 
در اكثر . روستائيان طي دورة مورد مطالعه ديده مي شود

كشورها پس از آزادسازي و اعمال سياستهاي تعديل، بدليل 
که معموالً در ( افراد جامعه از عوايد آن برخورداري برخي از

مورد افرادي كه در مراحل پس از توليد محصول و رسيدن 
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، توزيع )آن به دست مصرف كننده نقش دارند ميباشند
  دورانديش . شود درآمد در جامعه روستايي نابرابرتر مي

نيز در مطالعه خود در تعيين ضريب جيني به ) ۱۳۷۹(
دولت پس از مواجه با اين . ه استنتيجه مشابهي دست يافت

وضعيت تصميم به اتخاذ سياستهايي در جهت توجه بيشتر 
به بخش كشاورزي و عمران روستايي گرفت تا در   
چارچوب يک فضای توليدی و ايجاد درآمدهای مولد برای 
روستائيان گام بردارد و فاصله طبقاتي را در اين راستا به 

امر منجربه بهبود وضع حداقل برساند به طوري که اين 
 به ۱۳۷۷اما در سال . توزيع درآمدي در اين مناطق گرديد

دليل كاهش در قيمت نفت و همچنين شروع خشكسالي، 
روند  مجدداً ضريب جيني افزايش يافت و پس از آن دوباره

به طور كلي ضريب جيني در بخش . نزولي را در پيش گرفت
ي در حال روستايي طي سالهاي مورد مطالعه به كند

 ۰۰۰۲/۰افزايش بوده و به طور ميانگين ساالنه به ميزان 
واحد رشد داشته و در واقع طي اين دوره وضعيت درآمد 

  .روستائيان نابرابرتر شده است
به منظور برآورد ميزان و شدت فقر در جامعه روستايي 
خط فقر غذايي ساالنه خانوار روستايي، خط فقر کل و 

سبه گرديد که نتايج حاصل در شاخص نسبت سرشمار محا
شاخص نسبت سرشمار يا .  ارائه مي گردد۲جدول شماره 

همان درصد فقراي روستايي نشان دهنده دهكهاي درآمدي 
 درصد نشان دهنده ۳۵بطور مثال عدد . زير خط فقر هستند

سه دهك درآمدي در مناطق روستايي و همچنين نيمي از 
 . دهك درآمدي چهارم زير خط فقر هستند

 شاخص درصد فقراي ۱۳۶۱‐۶۴در طي سالهاي 
 كمترين حد خود را دارا ۵۲/۳۱روستايي با ميانگين 

باشد كه اين امر حاكي از وضعيت مطلوب تر از لحاظ  مي
برآورده شدن نيازهاي اساسي درصد بيشتري از روستائيان 

مهمترين دليلي كه در اين رابطه مي توان ذكر . مي باشد
 درصد و افزايش توجه ۷رخ تورم در سطح كرد، پايين بودن ن

به بخش كشاورزي در طول سالهاي جنگ به عنوان منبع 
مهم ايجاد درآمد و كسب ارز و كاهش وابستگي براي كشور 

  .است

 برابر مقدار ۵/۳اما افزايش نرخ تورم به ميزاني بيش از 
 از يك ۱۳۶۵در سال )  درصد۲۹/۲۵معادل (فوق الذکر 

ي و كاهش توليد كشاورزي از طرف طرف و بروز خشكسال
ديگر سبب شد كه شوك بزرگي به خانوارهاي روستايي وارد 
آيد، به طوريكه كمترين ميزان اين شاخص در طي سالهاي 

، به ۱۳۶۴ درصد در سال ۱۵/۳۱ معادل ۱۳۶۱‐۶۵
 ۱/۳۹بيشترين ميزان در طول دورة مذكور، يعني به ميزان 

 اين حاكي از آن است  بالغ گرديد،  كه۱۳۶۵درصد در سال 
 درصد خانوارهاي روستايي ۴۰ نزديك به ۱۳۶۵كه در سال 

با وجود تالش . قادر به تأمين نيازهاي اساسي خود نگرديدند
دولت در جهت توجه ويژه به بخش كشاورزي، به دليل 
اتخاذ سياستهاي تعديل و آزادسازي از جانب دولت در اوايل 

 نرخ تورم در اين  و همچنين افزايش بي سابقه۷۰دهة 
سالها، روند كاهشي بسيار ضعيفي در افزايش شاخص درصد 

اما پس از كنترل نرخ تورم و . فقراي روستايي ديده مي شود
همچنين ظهور تأثير سرمايه گذاريهاي زيربنايي در روستاها، 

 روندي نزولي به خود ۱۳۷۶ و ۱۳۷۵اين شاخص تا سالهاي 
 مهمترين عاملي بود ۱۳۷۷بروز خشكسالي در سال . گرفت 

 درصد در ۵۴/۳۱كه باعث شد درصد فقراي روستايي از 
 افزايش يافته و ۱۳۷۷ درصد در سال ۶۵/۳۵ به ۱۳۷۶سال 

 اين شاخص ۱۳۸۱ادامه خشكسالي سبب شد تا سال 
 ۳۴ و ۳۵تقريباً به طور يكنواخت حول و حوش مقدار 

به منظور بررسي اثرات توسعه . درصد در نوسان باشد
ساخت ها و بهبود تكنولوژي بر توزيع درآمد و فقر زير

روستايي در اكثر مطالعات انجام گرفته از تحليل رگرسيوني 
الگوي برآورد شده در اين مطالعه داراي . استفاده شده است

  براي مثال فن. پشتوانه تجربي در ساير کشور ها ميباشد
 الملل در مطالعات مختلف براي انستيتو غذاي بين) ۲۰۰۳(

درمورد كشورهاي هند و چين  و همچنين سيرتل و 
براي بررسي اثر سرمايه گذاري هاي ) ۲۰۰۳(همكاران 

زيربنايي در كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد در مجموعه اي 
  .اند  استفاده كرده۹ و ۸از كشورها از دو  معادله رگرسيوني 

در مورد ايران نيز در اين مطالعه ابتدا آزمون هاي 
 با کمک از ١به انتخاب بهترين شكل تبعي مدلمربوط 

                                                                               
1  . Functional form test 
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 صورت گرفت و پس از آن و با SHAZAMافزار  نرم
استفاده از آمار و اطالعات براي مناطق روستايي ايران طي 

 اين اثرات، به طور جداگانه برآورد گرديد، ۱۳۶۱ ‐۸۱دورة 
كه نتايج حاصله در بخش هاي مختلف در ذيل ارائه 

ضيح است كه مدلهای در نظر گرفته الزم به تو. گردد مي
  .  برآورد شده استLog-Logشده به صورت 

  
 خط فقر غذائي ساالنه خانوار روستايي، خط فقر کل و ‐۲جدول 

  )۱۳۶۱‐۱۳۸۱(نسبت سرشمار 
شاخص نسبت 

  سرشمار
  خط فقر كل

خط فقر غذايي ساالنه
  خانوار روستايي

  سال

۳/۳۱  ۲۵۱۹۷۲  ۱۸۸۹۸۳  ۱۳۶۱  
۴۴/۳۱  ۲۸۳۳۱۶  ۲۱۲۴۹۲  ۱۳۶۲  
۲۱/۳۲  ۳۰۹۹۳۰  ۲۳۲۴۵۳  ۱۳۶۳  
۱۵/۳۱  ۳۱۴۲۷۲  ۲۳۵۷۱۰  ۱۳۶۴  
۱۰/۳۹  ۴۰۴۲۵۱  ۳۰۳۱۹۶  ۱۳۶۵  
۹۶/۳۸  ۵۲۴۷۵۴  ۳۹۳۵۷۵  ۱۳۶۶  
۸۶/۳۸  ۶۱۳۰۸۹  ۴۵۹۸۲۸  ۱۳۶۷  
۸۹/۳۸  ۷۴۰۱۰۲  ۵۵۵۰۹۰  ۱۳۶۸  
۶۴/۳۶  ۷۹۶۹۴۶  ۵۹۷۷۲۴  ۱۳۶۹  
۴۱/۳۶  ۹۱۳۶۴۴  ۶۸۵۲۵۰  ۱۳۷۰  
۳۰/۴۶  ۱۱۵۹۹۸۱  ۸۷۰۰۰۷  ۱۳۷۱  
۲۶/۳۶  ۱۴۲۶۱۷۸  ۱۰۶۹۶۶۰  ۱۳۷۲  
۸۷/۳۳  ۱۹۳۵۹۱۰  ۱۴۵۱۹۶۹  ۱۳۷۳  
۶۸/۳۲  ۲۷۶۲۷۳۳  ۲۰۷۲۱۰۲  ۱۳۷۴  
۲۶/۳۲  ۳۳۴۷۷۷۸  ۲۵۱۰۸۹۶  ۱۳۷۵  
۵۴/۳۱  ۴۰۱۳۵۹۷  ۳۰۱۰۲۷۳  ۱۳۷۶  
۶۵/۳۵  ۵۳۸۳۹۹۳  ۴۰۳۸۰۹۵  ۱۳۷۷  
۲۸/۳۴  ۶۷۰۴۰۴۵  ۵۰۲۸۱۶۰  ۱۳۷۸  
۳۷/۳۵  ۷۹۲۱۳۵۳  ۵۹۴۱۱۶۳  ۱۳۷۹  
۱۱/۳۵  ۸۹۹۴۳۵۹  ۶۷۴۵۹۳۸  ۱۳۸۰  
۰۳/۳۴  ۱۱۱۰۲۶۸۲  ۸۳۲۷۲۲۰  ۱۳۸۱  

  
.  آمده است۳ نتايج مدل توزيع درآمد در جدول شماره 

 است كه بيانگر ۹۶/۰ برابر (R2)معيار خوبي برازش مدل 
اهميت متغيرهاي توضيحي الگو در بيان رفتار متغير وابسته 

آمارة دوربين واتسون . يعني ضريب جيني مي باشد
(D.W.) د  است كه نشان دهندة عدم وجو۰۹/۲ برابر

اثبات فرض ايستايي . خودهمبستگي بين متغيرهاست

 مبني بر ايستا ١متغيرها با استفاده از آزمون ديكي ـ فولر
بودن جزء باقي مانده مدل و رد فرض وجود همخطي بين 

 حاكي از معتبر بودن P.C2متغيرها با استفاده از آزمون 
  . مدل رگرسيوني مي باشد

اي كشاورزي و منفي بودن ضرايب ارزش توليد كااله
نيروي کار در بخش كشاورزي به کل جمعيت، حاكي از اين 
است كه افزايش توليد در بخش كشاورزي براي كشاورزان و 
همچنين فرصتهاي شغلي بيشتر ايجاد شده در امور 
کشاورزي براي افراد بي زمين يا همان كارگران كشاورز 

از . باعث بهبود وضعيت توزيع درآمدي گرديده است
ائيكه اكثر روستائيان مشغول به كار كشاورزي هستند، آنج

لذا افزايش توليد و اشتغال در اين بخش تأثير بسيار زيادي 
  . در كاهش فاصله طبقات درآمدي در ميان آنان داشته است

منفي بودن ضرايب مربوط به متغيرهاي برق رساني، 
ايجاد مراکز خدمات درماني و سرمايه گذاري در منابع آبي 

 تأثير مستقيم اين سرمايه گذاريها در بهبود ۀان دهندنش
عواملي نظير روان شدن فرآيند توليد . توزيع درآمدي است

دسترسي بهتر به (از طريق کاهش هزينه و افزايش درآمد 
، ايجاد فرصتهاي دوره اي اشتغال غير )بازار نهاده و محصول

بور مانند ايجاد اشتغال در زمان تأسيس سد يا ع(کشاورزي 
و افزايش فرصتهاي اشتغال در کنار ) کانالهاي آبرساني

فعاليت کشاورزي، سبب کاهش فاصله طبقات درآمدي در 
  .بين روستائيان گرديده است

عالمت مثبت ضريب راه روستايي احداث شده و افزايش 
نرخ باسوادي بيانگر تأثير مستقيم اين سرمايه گذاري ها در 

در واقع . در اين مناطق استنابرابرتر شدن توزيع درآمدي 
گذاري در حمل و نقل  به نظر مي رسد که با افزايش سرمايه

و ارتباطات، ميزان استفاده مداوم از اين خدمات به داليل 
مالي خانوار، يکسان نبوده و متناسب با قرار داشتن در 
وضعيت بهتر درآمدي، امکان بهره برداري از اين خدمات 

تيجه فاصله طبقات درآمدي را عمومي بيشتر شده و در ن
تأسيس مراکز آموزشي نيز با فراهم نمودن . افزايش مي دهد

برخي شرايط مالي و شغلي، فرصتهاي اشتغال باالتر و 
بهتري را از لحاظ درآمدي ايجاد نموده و با اينکه سطح 
                                                                               
1. .Dicky-Fuller 
2 .. Principal Component 
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درآمد همه روستائيان را افزايش داده ولي اين افزايش درآمد 
  .استبراي همه يکسان نبوده 

ضريب مربوط به درآمد سرانه داراي عالمت مثبت و 
دار مي باشد كه نشان دهندة اين است كه در طي  معني

سالهاي مورد مطالعه افزايش درآمد سرانه باعث نابرابرتر 
شدن وضعيت توزيع درآمدي شده به طوري که با رشد 
درآمد ملي، توزيع آن در بين اقشار روستايي به صورت 

  . ت گرفته استنابرابر صور
  

 نتايج مدل برآورد شدة توزيع درآمد در مناطق ‐۳جدول 
  روستايي کشور

: فرم تابعي
Log - Log

  )ضريب جيني (Ln Gini: متغير وابسته

  كششها= ضرايب  شرح  نام متغيرها

Constant  ۰۱۵/۰  عرض از مبدأ‐  
)۹/۰‐(  

Lny ۲۵/۰  ارزش توليد كاالهاي كشاورزي‐ ∗  
)۳۵/۲‐(  

Ln Labor  
نيروي کار در بخش کشاورزي به 

  کل جمعيت
۴۵/۰‐ ∗  

)۹/۷‐(  

Ln R ۱۴/۰  )كيلومتر(راه روستايي موجود  
)۸۴/۰(  

Ln El تعداد روستاهاي برق رساني شده ۰۹۹/۰‐  
)۵۵/۲‐(  

Ln He 
تعداد خانه هاي بهداشت 

  روستايي
۰۷۲/۰‐  

)۵۴/۰‐(  

Ln Edu 
خانوارهايي که حداقل درصد 

  داراي يک  فرد باسوادند
۰۴۱/۰+ ∗  

)۵۹/۶(+  

Ir Ln ۰۴۱/۰  سرمايه گذاري در منابع آبي‐  
)۰۶/۴‐(  

Ln GDP ۳۲/۰  درآمد ملي سرانه  ∗
)۶۲/۲(  

DUM1  متغير مجازي جنگ  
∗۰۷/۰‐  
)۱/۷‐(  

96/0 =R2
93/0=

2
R  09/2. =D.W 

بر ميانگين ) به جز متغير موهومي(در اين مدل تمامي متغيرها : ۱تذكر
  .طول دورة مورد بررسي خود تقسيم گرديده و نرماليزه شده اند

  . مي باشندtارقام داخل پرانتز مقادير آمارة : ۲تذكر 
  . درصد است۵اري ضريب در سطح  نشانه معني د∗عالمت

      
نيز در مطالعه خود افزايش درآمد ) ۱۳۸۱(دورانديش 

سرانه را عاملي موثر در افزايش فاصله طبقاتي درآمدي در 
روستا مي داند كه اين هماهنگ با نتايج مطالعه سيرتل و 

  .نيز مي باشد) ۲۰۰۳(همكاران 
هتر عالمت منفي متغير موهومي جنگ نيز از وضعيت ب

توزيع درآمدي در زمان جنگ نسبت به زمان پس از جنگ 

همانگونه که قبالً نيز توضيح داده شد، در طول . حکايت دارد
سالهاي جنگ روند تقريباً يكنواختي در نحوه توزيع درآمد 
در بخش روستايي به دليل پرداخت يارانه از سوي دولت 
براي كاالهاي اساسي و همچنين توجه خاص دولت به 

شاورزي به عنوان بخش مهم در تأمين ارز مورد نياز كشور ك
وجود داشته است و در واقع سالهاي پاياني جنگ، درآمد در 

هاي  بين روستائيان در وضعيت برابرتري نسبت به تمام دوره
اما بعد از جنگ، به دليل . پس از انقالب قرار داشته است

ي تعديل حذف برخي از يارانه ها و همچنين اتخاذ سياستها
و آزادسازي اقتصادي از جانب دولت و وجود نرخ تورم نسبتاً 
باال در اين سالها، افزايش نابرابري توزيع درآمد در بخش 

  .روستايي نسبت به گذشته بيشتر مشاهده مي شود
 نتايج مدل برآورد شده مربوط به فقر روستايي در 

ـ نتايج آزمونهاي ديكي . آورده شده است) ۴(جدول شماره 
 همانند الگوي قبل بيانگر عدم وجود D.W. و PCفولر، 

. مشكالت ناايستايي، همخطي و خود همبستگي مي باشد
عدم وجود اين مشكالت وهمچنين دارا بودن معيارهاي 

= ۹۰/۰ و R2= ۹۵/۰به طور مثال (خوبي برازش 
2

R( بر ،
  . مناسب بودن الگوي محاسبه شده داللت دارد

در " ضريب جيني"مثبت و معني دار بودن ضريب متغير 
مدل حاكي از آن است كه كاهش فاصله طبقات درآمدي در 
بين روستائيان، سبب افزايش سطح درآمد و در نتيجه 

به طور مثال پژويان ( كاهش فقر شده كه در اكثر مطالعات 
چنين نتيجه اي در خصوص )) ۲۰۰۳(و سيرتل ) ۱۳۷۵(

  .  درآمد و فقر مالحظه مي شودرابطه بين توزيع
همانگونه كه قبالً ذكر شد، اكثر روستائيان درآمد خود 
را از طريق فعاليتهاي كشاورزي به دست مي آورند، لذا 
افزايش در سطح و ارزش توليد كشاورزي سبب افزايش 
سطح درآمدي روستائيان و در نتيجه كاهش فقر مي شود 

وط به ارزش توليد كه منفي و معني دار بودن ضريب مرب
كاالهاي كشاورزي در الگوي مربوط به تأثير توسعه انواع 
زيرساخت ها بر كاهش فقر، پيامد همين مسئله است به 
طوري که نتيجه حاصله، هم جهت با نتيجه بدست آمده از 

ايجاد راه روستايي، افزايش . الگوي توزيع درآمد مي باشد
در منابع آبي و گذاري  نرخ با سوادي در روستا، سرمايه

نظير در دسترس ( رساني به روستاها، شرايط مطلوبتري برق
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قرار دادن بهتر و با قيمت مناسبتر نهاده هاي توليد 
کشاورزي، فروش بيشتر محصوالت با قيمتهاي باالتر، 
افزايش مهارت و کاهش هزينه هاي توليد و در بعضي مواقع 

)  کشاورزی ايجاد فرصتهاي شغلي غيرکشاورزي در کنار کار
را فراهم نموده و از سوي ديگر باعث افزايش درآمد 
روستائيان و در نتيجه افزايش سطح رفاه و كاهش فقر در 

منفي و معني دار بودن ضرايب . اين مناطق نيز شده است
مربوط به اين نوع  سرمايه گذاري هاي صورت گرفته نيز 

  .بيانگر همين موضوع مي باشد
اليت کشاورزي مشغول و داراي اکثر روستائيان به فع

زندگي معيشتي هستند در نتيجه، بروز پديده هائي نظير 
خشکسالي و يا افزايش زياد و ناگهاني سطح عمومي قيمتها 

تأثير قابل ) ۱۳۶۵به طور مثال نظير رشد تورم در سال (
مالحظه اي در سطوح درآمد و هزينه هاي آنان مي گذارد، 

 مالحظه  مي گردد، متغيرهاي همانگونه که در نتايج الگو
مجازي خشکسالي و تورم تأثير مثبتي بر افزايش فقر 

در بخش بررسي روند فقر روستايي ذكر شد که به . اند داشته
طور كلي ميزان فقر در روستا کاهش يافته كه اين امر، با 
منفي بودن متغير روند زماني در الگوي فقر تأييد مي گردد، 

درآمد و رفاه روستائيان افزايش يعني به طور كلي سطح 
  .يافته است

  

از آنجائيکه ايران در منطقه خشک و نيمه خشک واقع 
شده و بروز مشکالتي نظير خشکسالي اثر مثبتي بر افزايش 
فقر گذارده و از سوي ديگر سرمايه گذاري در امور آب باعث 

رسد  کاهش فقر و بهبود توزيع درآمد ميگردد، لذا به نظر مي
مايه که سرمايه گذاري در امور آبي از مهمترين انواع سر

  .گذاري هاي زير بنايي در کشور ميباشد
 سرانه اثر GDPهمانطور كه نتايج نشان مي دهد، 

مثبتي بر افزايش نابرابري در ميان روستائيان داشته و 
همچنين از آنجائيکه به طور کلي توزيع درآمد در ميان 
روستائيان در طول دوره مورد بررسي نابرابرتر شده است، لذا 

که در آينده جهت گيري سياستهاي دولت به رود  انتظار مي
سمت تقسيم عادالنه تر درآمدهاي ايجاد شده در جامعه 

 .روستايي تنظيم گردد
  

   نتايج مدل محاسبه شدة كاهش فقر روستايي‐۴جدول 
  :فرم تابعي

Log-Log 
  )درصد فقراي روستايي (Ln Poverty: متغير وابسته

  كششها= ضرايب  شرح  نام متغيرها

Constant  ۱۱/۰  عرض از مبدأ‐  
)۷۶/۰ ‐(  

Ln Gini ۶۶/۰  ضريب جيني  
)۳۹/۲(  

Lny  ۵۲/۰  رزش توليد كاالهاي كشاورزيا‐  
)۷/۲ ‐(  

Ln R ۳۲/۰  )كيلومتر(راه روستايي موجود‐  
)۴۰/۰ ‐(  

Ln El داد روستاهاي برق رساني شده  
∗۵۰۴/۰‐  
)۹۹۷/۱ ‐(  

Ln Edu 
درصد خانوارهايي که حداقل 
  داراي يک فرد باسوادند

۱۵/۰‐  
)۴۲/۱ ‐(  

Ir Ln بع آبيسرمايه گذاري در منا  
∗۰۴۱/۰‐  
)۵۷/۲ ‐(  

DUM2 متغير موهومي خشکسالي  
∗۱۴/۰  
)۹۷/۳(  

DUM3 متغير موهومي افزايش تورم  
∗۰۹/۰  
)۶۲/۲(  

T ۰۰۱۸/۰  متغير روند‐  
)۱۴/۰ ‐(  

۹۵/۰ =R2
۹۰/۰=

2
R  ۹۵/۱ =D.W.  

بر ميانگين طول دورة ) بجز متغير روند(در اين مدل تمامي متغيرها : ۱كرتذ
  .مورد بررسي خود تقسيم شده و يا به عبارتي به اين روش نرماليزه شده اند

  . مي باشندtارقام داخل پرانتز مقادير آمارة : ۲تذكر 
  . درصد است۵ نشانه معني داري ضريب در سطح ∗عالمت

  
همچنين در برنامه ريزي و تخصيص بودجه، دولت بايد 
عالوه بر توجه به افزايش سطح کمي سرمايه گذاريهاي 
زيربنايي، بيشتر بر باالبردن سطح کيفي اين گونه 

به عنوان مثال گسترش . ذاري ها تأکيد نمايدگ سرمايه
آموزشهاي فني و حرفه اي متناسب با اوضاع و شرايط 
نهادي و اقليمي روستاها و آموزش مهارتهاي الزم کسب و 
کار به روستائيان مي تواند نقش مهمي در افزايش سطح 
اشتغال، توليد، رفاه و متعاقباً جلوگيري از مهاجرت 

 .دروستائيان داشته باش
از آنجائيكه پذيرش فرهنگي توسعه زيرساخت جديد 
ممكن است با تأخير و سپري شدن زمان قابل توجهي 
صورت گيرد، لذا توصيه مي شود که همزمان با اجراي 
بعضي از سرمايه گذاري ها، دولت به برنامه ريزي و اجراي 

سازي هاي فرهنگي و اقتصادي   سياستهائي در رابطه با زمينه
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. جراي مطلوب اين سرمايه گذاريها بپردازد در خصوص ا
همچنين دولت ميتواند با بررسي اثرات سياسي و نهادي 
سرمايه گذاريهاي عمومي، شرايط و اوضاع مطلوبتري را 
براي رشد اين  سرمايه گذاريها و تآمين کاالها و خدمات 

عمومي فراهم کند، و به تبع آن مکانيسم هائي را از لحاظ 
قوانين و سيستمهاي مالي طراحي نمايد که وضع سياستها، 

منابع مورد نياز براي ايجاد و توسعه سرمايه گذاريهاي 
  عمومي بطور اصولي به مناطق روستايي هدايت شوند
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